
Houd je werklijst voor 
drachtcontrole (rapport 34) 
en verwerpen actueel

Rapport 34
Drachtige dieren in rapport 34 “reproductiecontrole” vergen opnieuw jouw 
aandacht. Door een verhoogde activiteit na een positieve drachtcontrole 
bestaat het risico dat de koe de dracht verworpen heeft. 

“Grafiek activiteit” van de koe toont waar deze verhoogde attenties vandaan 
komen. Indien deze attenties cyclisch zijn geeft dit een sterk vermoeden dat de 
koe niet drachtig is. Indien deze attentie op speciale dagen valt (klauwkappen, 
groepswijziging, etc…) is de koe waarschijnlijk nog gewoon drachtig.

Bij twijfel kan je na een tweede drachtcontrole de koe opnieuw drachtig 
ingeven in T4C. De koe is nu niet meer te zien op de lijst omdat de laatste 
uitgevoerde actie leidend is. 

Drachtig gescande dieren met een activiteit attentie komen ook bij Data invoer 
- Verwerpen te staan. Deze lijst geeft een overzicht van welke dieren mogelijks 
verworpen hebben. T4C stuurt invoeren van verwerpen niet door naar een 
ander management programma.
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Bij Data invoer - Verwerpen bestaat de keuze of de koe een nieuwe lactatie 
begint of niet. Een nieuwe lactatie zet de kalenderstatus op “Open” en geeft de 
koe opnieuw een vrijwillige wachttijd voor inseminatie. Let goed op want dit 
heeft een grote invloed op de melktoegang en voertabel van de koe.
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Op rapport 34 kunnen ook dieren te staan die na afkalven nog geen tocht hebben laten zien, of 
waarvan geen tocht is ingevoerd door de veehouder. Het is goed om deze dieren na te laten kijken door 
de veearts op eventuele complicaties. Standaard komen deze koeien na 50 dagen in het rapport. 

Via “Bewerken” kan je naar wens deze termijn verlengen tot bv. 100 dagen. 

Pas rapport 34 “Reproductiecontrole” naar eigen wens aan en zie in één 
oogopslag welke koeien interessant zijn voor vruchtbaarheidscontrole. 

Voor vragen en toelichtingen over deze lijst of T4C in het algemeen kan je 
altijd terecht bij de onze T4C specialisten.

https://www.lely.com/nl/centers/bunschoten/



