
Een veel gehoorde klacht van veehouders, is dat zij koeien 

niet , slecht of laat tochtig zien. Niet tochtig zien veroorzaakt 

een stijging van kosten door een verlengde tussenkalftijd en 

soms gedwongen afvoer. Een lastig probleem dus, dat in veel 

gevallen een combinatie van factoren is. 

 

Oorzaken niet tochtig zien: 

1) Koeien zijn wel tochtig maar worden niet gezien. 

Niet alle koeien vertonen even duidelijke tochtverschijnselen. 

Het meest duidelijke is natuurlijk de staande tocht; deze duurt 

gemiddeld slechts 5 uur. Van zeer groot belang is dus een 

goede tochtdetectie door de veehouder. 

 

2) Rantsoen 

Een negatieve energiebalans na het afkalven zorgt ervoor dat 

koeien slecht tochtig worden. Door het energietekort komen 

eicellen langzaam of niet vrij van de eierstok en zijn de 

eicellen bovendien van slechtere kwaliteit. Bovendien is de 

aanmaak van hormonen verstoord waardoor tochtexpressie 

verminderd. 

Ook een optimale mineralenbalans (mn Vit E/Selenium) 

bevorderd de vruchtbaarheid van de dieren. 

Het rantsoen in de droogstand is zeker van invloed op het 

opstarten van de dieren en de aanmaak van gezonde eicellen. 

 

3) Klauwen en huisvesting 

Gezonde klauwen dragen bij aan actieve dieren en een 

duidelijke tochtexpressie. Dieren met pijnlijke klauwen zullen 

niet snel andere dieren bespringen en hun onrust tonen. 

Bovendien vreten deze dieren vaak te kort, waardoor ze 

sneller een negatieve energiebalans ontwikkelen. 

Een lichte stal met ruwe vloer zorgen ervoor dat dieren hun 

tocht beter laten zien. 

 

4) Vruchtbaarheidsproblemen 

Denk hierbij aan koeien met cysteuze eierstokken of 

baarmoederontsteking. Probeer deze problemen te voorkomen 

of snel te signaleren en te behandelen  

 
 

H E R E N W E G  1 2 9 ,  V I N K E V E E N  I N F O @ D K A V V . N L  

Vruchtbaarheid: Niet Tochtig 
 

 

Plan van aanpak 

● Voor een optimale tochtwaarneming dient u 3 maal 

daags op rustige momenten in de stal uw dieren gedurende 15-

20 minuten te observeren. Bijvoorbeeld 2 uur na het melken 

en `s avonds laat. Maak evt gebruik van hulpmiddelen zoals 

stappentellers of tochtdetectoren. 

● Zorg voor een optimale droogstand en voorkom 

abrupte overgangen in het rantsoen. Voer (droogstands-)

mineralen bij en controleer mbv bloedonderzoek hoe hoog de 

gehaltes in de koeien zijn. Probeer de conditiescore van de 

dieren op peil te houden door een goed passend rantsoen te 

voeren aan uw melkkoeien. 

● Bekap het gehele koppel regelmatig en behandel 

kreupele dieren snel. Zorg voor ruwe vloeren in de stal en 

voldoende licht, dagelijks moet er gedurende 16 uur 150-200 

lux in de stal zijn. Voorkom overbezetting 

● Contoleer alle koeien na afkalven om baar-

moederontsteking te voorkomen en stel indien nodig snel een 

behandeling in. Bied dieren aan voor rectaal onderzoek die u 

60-80 dagen na afkalven nog niet tochtig heeft gezien. 


