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In deze tijd van het jaar zijn veel kippen in de rui. Sommigen hebben al na 3 of 4
weken een nieuw verenpak, anderen doen er wel 12 tot 16 weken over om weer
fatsoenlijk in de veren te komen. Omdat veren grotendeels bestaan uit bètakeratine – een taai, onoplosbaar vezeleiwit – wordt er vaak gedacht dat het goed
is om in deze periode het eiwitgehalte (ofwel: proteïnegehalte) van het voer te
verhogen tot 20 procent. (Normaal is dit 14 tot 17%, in legmeel/voer voor
volwassen kippen). Tijdens de rui wendt de kip al zijn eiwitbronnen aan voor het
maken van nieuwe veren. Geen wonder dat de leg minder wordt, of –
waarschijnlijker - geheel stopt. De veren zullen sneller groeien als de kip niet
legt, want er zijn simpelweg niet genoeg eiwitten om zowel eieren als veren te
produceren. Dus, de natuur heeft er zelf een oplossing voor en wij hoeven
eigenlijk niet in te grijpen. Toch zien we vaak dat de hennen wat futloos zijn, net
als de ruiende haan. In deze conditie is hij bijna altijd onvruchtbaar en heeft zijn
voortplantingsdrift een rustpauze. Je zal merken dat hij niet meer zijn hennen
roept als er een lekker hapje te halen is, maar het zelf opeet, en dat is nu goed
voor hem!
Het toevoegen van extra eiwit in deze periode kan toch wel nuttig zijn. Er zijn
veel producten die rijk aan eiwit zijn en geschikt als ‘extraatje’ voor kippen. Zoek

maar eens op internet en op de kippenforums; je vindt er genoeg, soms de
vreemdste aanbevelingen! Om er een paar te noemen: peulvruchten zoals
erwten, bonen en linzen; zaden, zoals sesamzaad, zonnebloem- en pompoenzaden; granen zoals triticale, kamut en quinoa (categorie ‘superfood’, niet eens
heel eiwitrijk maar wel heel duur!); meelwormen; gekookte eieren; kattenvoer;
vismeel of zelfs verse vis. De meeste van deze ‘extraatjes’ zullen de kippen wel
willen eten, al zullen ze eerst wel moeten leren dat het eetbaar is. De vraag is
toch wel: hoeveel van deze extra’s mogen we onze kippen geven zonder dat ze
overvoerd (en te vet) worden? Vergeet niet, kippenvoer c.q. legmeel is samengesteld met voldoende proteïne- en energiebronnen om de kippen te laten
groeien, gezond te houden en eieren te leggen. En nog iets: zijn deze extraatjes
wel zo gezond als we denken? Laten we onderstaande lijst eens doorlopen, dan
kun je lezen wat ik er over gevonden heb.
Laten we eerst eens kijken wat de basiseiwitten in kippenvoer zijn.
Vroeger werden dierlijke producten zoals vleesmeel, beendermeel, bloedmeel en
vismeel met succes gebruikt in pluimveevoeders. Ze hebben allemaal een hoog
eiwitgehalte en andere nuttige ingrediënten, maar ze mogen niet meer gebruikt
worden vanwege mogelijke besmetting met de gekkekoeienziekte. (Voor vismeel
wordt een uitzondering gemaakt).
Tegenwoordig komt het overgrote deel van het benodigde ruwe eiwit uit
sojameel. Het is een uitstekend ingrediënt voor pluimveevoeder en bevat ook
een hoog niveau linolzuur; een essentiële
voedingsstof in diervoeding. Toch wordt er
ook gezocht naar andere
eiwitbronnen; zo wordt
het nu soms aangevuld
met canola (in Europa
bekend als
dubbel-nul
koolzaad), met een eiwitgehalte
van
36-39%.
Canola is een relatief
nieuw ingrediënt in pluimveevoer, waar men veel
van verwacht, maar omdat het verwant is aan
mosterd en kool bevat het
verbindingen die problemen kunnen veroorzaken
bij toediening aan pluimvee. Wanneer er meer
dan 10% toegevoegd is
aan het voer veroorzaakt
het – typisch alléén bij
bruinschalige eieren - een
visachtige geur en smaak
aan de eieren. Heeft u
daar last van? Check het
etiket op de voerzak en
kies een andere mengeling.
Boven: Sojabonen. Foto: Agricultural Research Service of the
United States Department of Agriculture.
Rechts: Koolzaad. Foto: Tcherome.

Welke eiwitrijke extra’s kunnen we gegeven?
Gekookte eieren. Hoog proteïnegehalte
(90%) en ze zijn goedkoop. Je hoeft ze
alleen maak te koken (hard) en fijn te
prakken. Geef je kippen geen rauwe
eieren, want dan zouden ze wel eens hun
eigen eieren op kunnen gaan eten.
Rauwe eieren bevatten overigens minder
eiwit, slechts 50%.
Links: Gekookte kippen- en kwarteleieren. Foto: Dirk de Jong.

Vismeel. Dit wordt gemaakt van
haringachtigen,
blauwe
wijting
en
koolvis, specifiek gevangen voor de
productie van vismeel. (Er is ook een
ander type vismeel, voor menselijke
consumptie). Het is een uitstekende bron
van proteïnen, energie, mineralen en
vitaminen.
Goede kwaliteit vismeel (kan online
besteld worden) is een bruin poeder dat gemiddeld tussen de 60% en 70% eiwit
bevat. Vismeel ruikt, zoals
verwacht, naar vis. De meningen zijn verdeeld of de eieren
er naar gaan smaken. Geef
dus niet teveel, al zal het geen
probleem zijn als de kippen
toch niet aan de leg zijn. Als
je goedkoop verse vis kunt
krijgen, bijv. sardines, of je
eigen vangst, zal dat gewaardeerd worden door je kippen.
Snij de visjes open en voer ze
rauw, met ingewanden en al.
Rechtsboven: Blauwe wijting.
Foto: Luis Miguel Bugallo
Sánchez. Wikipedia Commons
CC BY-SA.
Rechts: Vlokreeftjes. Foto: AE.

Gedroogde
garnalen
en
amphipoden of vlokreeften.
Dit is een meer natuurlijk
voedsel voor kippen dan
vismeel en wordt over het
algemeen
graag
gegeten.
Onderzoek heeft aangetoond
dat het Cd-niveau (cadmium)
in meel van vlokreeftjes 6 keer
hoger is dan de in Europa
geldende
bovengrens,
dus
geef niet teveel.

Insecten. Zoals bijv. (gedroogde) krekels en sprinkhanen hebben een zeer hoog
eiwitgehalte. Ook meelwormen; levend zo’n 30% en gedroogd tot wel 50%. Uit
proeven is gebleken dat gedroogde gemalen larven van de black soldier fly
(Hermetia illucens) prima voldoen in
kuikenvoer, als vervanging van sojameel.
Wie meelwormen wil voeren kan het
beste (het veiligste) de gedroogde
kiezen. Als je liever levende meelwormen
voert, koop ze dan bij een vertrouwde
handelaar of kweek ze zelf.
Links: Larven van de black soldier fly.
Foto: Dennis Kress.

Waarom ik het woord ‘veiligste’ gebruik:
Piepschuim/tempexkevers
(Alphitobius
diaperinus) en hun larven, de kleine
meelworm, ook wel (foutief!) buffaloworm genoemd, worden vaak gevonden in het strooisel van kippenhokken. De
larven eten van de kippenmest, zieke of dode kippen, gebarsten eieren en
vogelveren. Zowel volwassen kevers als hun larven fungeren als reservoirs voor
veel pluimvee ziekteverwekkers en -parasieten, bijvoorbeeld virussen die
leukose, ziekte van Marek, Gumboro, coronavirus (kalkoen) of de ziekte van
Newcastle veroorzaken. Andere ziekten die door deze kevers worden verspreid
zijn aviaire influenza, salmonella, kippenpokken, coccidiose en botulisme. Ze
fungeren ook als tussengastheer van lintwormen.... Het is aangetoond dat kippen
die deze meelwormen (of kevers) eten zo dus besmet kunnen raken met de
genoemde ziekten.
(De echte buffaloworm is de larve van de
buffalokever Alphitobius laevigatus.)
Interessant om te weten is dat het insectenmeel dat commercieel verkrijgbaar is in
Europa, wordt gemaakt van insecten die
uitsluitend zijn gevoed met plantaardig
materiaal, niet met mest of dierlijk afval.
Momenteel mogen insecten niet worden
geteeld op dierlijke bronnen en mest. Veel
vragen zijn nog onbeantwoord met betrekking
tot het gebruik van insecten in het voeder van
productiedieren. Insecten kunnen/mogen wel
worden gebruikt in voer voor huisdieren.
Rechts: Ruiende hen. Foto: AE.

Wormen en slakken. Hoog proteïnegehalte.
De meeste kippen eten ze graag, sommige
niet. Er is altijd een kleine kans dat ze besmet
zijn met eitjes van de lintworm. Alle lintwormen van pluimvee hebben indirecte
levenscycli met intermediaire gastheren zoals
regenwormen of kevers.
Peulvruchten. Vaak speciaal verbouwd voor veevoeder. Deze groep omvat de
gedroogde bonen, erwten en linzen. Linzen hebben het op 1 na hoogste

eiwitgehalte (26%) van alle peulvruchten, na
sojabonen. Als er echter grote hoeveelheden
in het voer verwerkt worden, kunnen verbindingen waaronder tannines, oligosacchariden
en enzymremmers die in hoge concentraties
in de meeste van deze rauwe peulvruchten
voorkomen, de groei van pluimvee sterk
benadelen.
Omdat sojabonen bij de verwerking worden
verhit, worden deze verbindingen vrijwel
geëlimineerd als probleem. Dus met enkele
bewerkingen zouden bonen en erwten ook
een bruikbaar ingrediënt kunnen worden,
maar enkele van deze enzymremmers zijn
hitte resistent; er is meer onderzoek nodig.
Wanneer je hele sojabonen wil voeren aan je
kippen moeten ze eerst worden gebrand om
de trypsine-remmers die ze bevatten te
deactiveren. Trypsine-remmers hebben een
negatief effect op de opname van voedingsstoffen. Voer beter geen rauwe (verse)
peulvruchten, maar gedroogde of gekiemde.
(Zie ook bij ‘granen’.)
Links: Diverse peulvruchten.
Onder: Diverse granen, v.l.n.r. tarwe, rogge,
triticale.
Foto’s: Agricultural Research Service of the
United States Department of Agriculture.

Granen. Meestal weinig eiwit,
tussen de 7% en 12%, en in
het algemeen veel vezels. Het
energieniveau (zetmeel) varieert van zeer laag (in haver)
tot vrij hoog (in maïs).
Bepaalde granen zoals tarwe
en gerst bevatten verbindingen die niet goed verteerd
kunnen worden door pluimvee.
Als er meer dan 10 of 20% in
het voer aanwezig is, moeten extra enzymen toegevoegd worden aan het voer
voor een betere spijsvertering.
Ter vergelijking het eiwitgehalte van velderwten en enige granen:
Velderwten 24,5%
Mais
9,5%
Gerst
13,2%
Haver
13,1%
Grutten zijn granen zonder de harde omhulsels. Het bekendst zijn boekweitgrutten, havergrutten en gepelde rijst. Grutten hebben relatief weinig ruwe
celstof maar bevatten een hoger percentage eiwitten dan de oorspronkelijke
korrel.
Kiemen. Bij het kiemen krijgen de granen of peulvruchten een geheel nieuwe
chemische samenstelling. Dit is te verklaren vanwege het enzym diastase, dat

gevormd wordt tijdens het kiemproces en zetmeel
omzet in suiker, waardoor de hoeveelheid
vitamines, mineralen, eiwitten en nucleïnezuren
toenemen; deze
zorgen voor een makkelijke
vertering. Het is niet moeilijk om thuis zelf bonen
en zaden te laten kiemen, zie een eerder
gepubliceerd
artikel
over
dit
onderwerp:
http://www.avicultureeurope.nl/nummers/06N01A09.pdf
Rechts: Kiemende granen.
Foto: Otto Boswinkel.

Superfood/supergranen. Bijvoorbeeld Kamut.
12 tot 18 % eiwit. Dit is een heel oude tarwe soort. Aangeprezen (voor
menselijke consumptie) als ‘super food’. Duur. Niet bekend of dit ook extra
gezond is voor kippen. Het zelfde geldt voor spelt (17% eiwit) en andere
‘supergranen’.
Zonnebloempitten. Bevatten
27% eiwit. Onderzoek heeft
aangetoond dat tot maximaal
30% hele zonnebloempitten
aan het voer kunnen worden
toegevoegd zonder nadelige
effecten op de leg. Kippen die
gevoerd worden met zonnebloempitten
leggen
echter
eieren met een aanzienlijk
verminderde kleurscore (dat
wil zeggen, de dooier is lichter
van kleur) en aanzienlijk meer
cholesterol in de dooier.
Links: Zonnebloemen.
Foto: Aviculture Europe.

Pompoenpitten. 24 tot 30% eiwit. Kunnen rauw gegeven worden of gedroogd.
De pitten bevatten cucurbitacine, wat een natuurlijke ontwormer is. Als je de
pitten
wilt
gebruiken
als
ontwormer, is het beter om
het harde buitenschilletje er af
te halen en de kern fijn te
malen.
Links: Pompoenpitten.
Foto: Aviculture Europe.

Groenten.
Zelfs
groenten
bevatten eiwit! In deze tijd
van het jaar zal er weinig
groeien in de moestuin, maar
je kan het vaak voordelig
kopen op de markt.
Het beste zijn stevige, donkere
groenten zoals boerenkool,
palmkool, snijbiet, spinazie en
broccoli.

Niet vergeten: Commerciële voeding gekocht van een betrouwbare dealer bevat
alle voedingsstoffen die kippen nodig hebben om te groeien en bloeien. Zelfs het
toevoegen van een beetje meer van een goed ingrediënt zal een evenwichtige
voeding verstoren. Toch kan het soms nuttig zijn om iets extra’s te geven, maar
deze voedingsmiddelen moeten worden beperkt tot 'extraatjes' en niet ad libitum
(permanent beschikbaar voor de kippen) worden gegeven; de totale aanvulling
van extra’s zoals strooigraan, groenten en etensresten mag niet meer zijn dan
wat ze in ongeveer 20 minuten opeten.
Rechts: Geef ze een kans om er aan te
wennen. Foto: Bobo Athes.

Ruiende kippen zullen vaak minder eten,
waardoor de gegeten hoeveelheid eiwit
ook minder zal zijn. Je kunt het beste
proberen om ze meer van de 'normale'
voeding te laten eten - bijvoorbeeld door
wat lauw water aan het meelvoer toe te
voegen, beetje omroeren zodat het
kruimelig wordt. Dit is beter dan het
geven van allerlei extra's.
Opmerking: Ga niet door met het voeren
van legmeel als de kippen in de rui zijn
en niet leggen (dat bevat te veel
calcium); schakel tijdelijk over op
opfokvoer voor jonge hennen.
Soms is er een speciale voermix voor de
ruiperiode te koop. Neem hiervoor
contact op met uw voerleverancier.
Er is nog een ander aspect als het gaat
om het voeden van extra eiwitten: om te
beginnen, kan elk zoogdier/vogel slechts
een bepaalde hoeveelheid eiwit opnemen
uit elke maaltijd. Alles wat meer is,
wordt opgeslagen in het lichaam als vet.
In het geval van kippen is dit bijzonder
gevaarlijk, omdat te veel vet het immuunsysteem op een negatieve manier
beïnvloedt. Bij aanbod van een hogere
dosis eiwitten, kan het lichaam (van de
kip, in dit geval) haar metabolisme als
geheel ‘opstarten’, inclusief het leggen
van eieren; dus, in plaats van je kippen
helpen met de rui, 'dwing' je ze zo om
meteen weer te beginnen met het leggen
van eieren.
In het geval van opgroeiende kuikens (in
het bijzonder tussen de 3 en 7 à 8
maanden) kan extra-eiwit leiden tot
veer-gerelateerde afwijkingen (het verenkleed groeit te snel, veren worden
verdraaid, de tekening is niet goed etc.).
Links: Ruiende hen.
Foto: Monique de Vrijer.

Een paar tips om mee te eindigen: Voorkom zoveel mogelijk stress tijdens de rui,
plaats er geen nieuwe kippen bij en doe voorzichtig als je een kip oppakt die in
de rui is; de nieuw doorkomende veerstoppels zijn heel gevoelig.
Bronnen:
• Amphipods
http://www.researchgate.net/publication/223947912_Element_concentrations_in_
meals_from_krill_and_amphipods__Possible_alternative_protein_sources_in_com
plete_diets_for_farmed_fish
• Canola http://www.canolacouncil.org/oil-and-meal/canola-meal/poultry-dietsusing-canola-meal/
• Darkling beetle http://tru.uni-sz.bg/tsj/vol11N1_2013/Iv.Dinev.pdf
• Field peas https://www.ag.ndsu.edu/pubs/ansci/livestoc/as1224.pdf
• Insects: its value for pig, poultry and fish diets.
http://www.allaboutfeed.net/Nutrition/Raw-Materials/2015/8/Insects-its-valuefor-pig-poultry-and-fish-diets-2674708W/?intcmp=related-content
• Protein sources http://www2.ca.uky.edu/smallflocks/Index.html
• Pumpkin http://ivri.nic.in/division/basic/ee/isof/chapter6/ch6_11.html
• Soy http://www.soymeal.org/
• http://extension.usu.edu/files/publications/publication/AG_Poultry_2008-02pr.pdf
• http://www.raising-happy-chickens.com/healthy-chicken-treats.html
• http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/17469/pnw477.pdf
?sequence=1
Foto: Monique de Vrijer.
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