SimHerd Manual
14 stappen

1-5
Start

6+7+8
Data
valideren en
aanpassen

9 Klik op
kalibratie

10
Klik op
”run”

11,12,13
Beoordeel je
”gesimuleerde bedrijf”
= kalibratie

1

1) Gå naar www.simherd.com

2) Klik op ”user login”
2

3) Voer je username en password in en klik op ”Log in”

2

4

5

3

6 Kies ras en productievorm voor je bedrijf en voer in deze cellen je Data in.

Wijs de vraagtekens aan met je muis voor ”hulpteksten”

4

Data validering

7

Bewaar je data

5

8 Vul je commentaar in; dit commentaar komt onderaan je rapport te staan

9 Naar ”Kalibratie”

6

Nu kun je 2 dingen doen:
10a Klik op Run HEA
7

Run!

10b
…klik op Run en ga naar de eerste van de 4 hoofdcategorien: ”Jongvee” we kijken bij het kalibreren
alleen naar deze hoofdcategorien. Klik op run om gesimuleerde resultaten te zien. Er staan in eerste instantie
geen resultaten in deze kolom. Het model moet eerst een keer runnen met de input. Zodra je gesimuleerde
resultaten hebt, kun je iets zeggen over hoe jouw model-bedrijf eruit ziet (meer op de volgende pagina’s) 7

= Output parameter
= Input parameter

Start

ALVA

Tocht%

Verder
11

Conc%

Stillbirth risk for a heifer calf, of a dairy breed born from a first time
calving mother. Higher risks are specified for bull calves and beef
breed and lower risk for second and later calvers are specified).
Probability is calculated based on your data: (number of calvings,
number of first-parity calvings and number of still births)

Ter kennisgeving: Som zijn de gesimuleerde resultaten ≠ Bedrijfseigen resultaten
• Effect van ”Heat Observation %” op ALVA is vertraagd (9 maanden). Het blauwe getal laat zien wat
de ALVA gaat worden (prognose)
• Klopt ”Heat Observation %” wel? Stier?

8

Base risk for a parity 3 cow to get metritis. All other risk factors (parity and
lactation stage for example) are specified in the category metritis. By
increasing this parameter, the entire risk profile is moved paralel up to a
higher level. This parameter should therefor be interpreted as a scalingfactor and not as an absolute risk per lactation. Depending on the number of
calvings and age distribution in a herd, one base risk can result in different
disease incidences per 100 cow-year

Verder
12

Probability is calculated based on your data: (number of calvings, number
of first-parity calvings, incidence of retained placenta and metritis)

Ter kennisgeving: Som zijn de gesimuleerde resultaten ≠ Bedrijfseigen resultaten
• Afgelopen jaar 100 geboortes per 100 koeien, in de toekomst 110 geboortes. Indien je in de
toekomst meer geboortes hebt, zul je meer ziektes hebben
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•

Er zijn 2 parameters waar je nu over na moet denken. Deze parameters kun je gebruiken
om je vervangspercentage in je model aan te passen

•

Het is niet altijd nodig om deze parameters aan te passen. Op de volgende 5 pagina’s wordt
de theorie achter deze parameters gepresenteerd, maar ga eventueel verder naar pagina 17
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Theorie 1/5

Parameters die we kennen
? Parameters die we niet kennen. Deze
parameters staan altijd op 11 en 7,5, resp.
Die zijn niet bedrijfsspecifiek

?

?
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Theorie 2/5

Parameters die we kennen
? Parameters die we niet kennen. Deze
parameters staan altijd op 11 en 7,5, resp.
Die zijn niet bedrijfsspecifiek

Consequentie:
14 koeien zijn niet drachtig
geworden in deze periode en
die worden vervangen

?

?

11 cycli

Inseminatieperiode

Inseminatieperiode: we weten niet zeker, dat dit
het mechanisme is op het specifiekke bedrijf,
12
maar dit zijn de spelregels in SimHerd

Indien je een hoger/lager vervangingspercentage
wil, kun je dat met 2 stappen doen
Maar wees voorzichtig: we gebruiken het model om
in de toekomst te kijken (prognose). Het vervaningspercentage van afgelopen jaar is misschien niet
representatief (ivm. ontlopen van de superheffing
(quotum) of uitbreiding) en daarnaast ook beinvloedt
door o.a. kalversterfte van 2-3 jaar geleden. Denk
goed na over wat je een representatief
vervaningspercentage vindt. Het hoeft
geen doel op zich te zijn om in je model
(prognose) precies hetzelfde vervangspercentage te hebben als
afgelopen jaar (geschiedenis).

Theorie 3/5

Stap 1

Stap 2

?

?
Stap 1: pas de periode aan Antal cycli

11 cycli

Inseminatieperiode

Standaard waarde :

11

Goede reproductie :

9

Slechte reproductie:

13

Goed? Slecht?
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Theorie 4/5

Stap 1: Pas de periode aan, en ”Run” het model nog een keer
1) Verlaag de periode van 11 naar 10
2) Klik op ”Save” en ”Run”
3) Wacht 2 minuten op nieuwe gesimuleerde resultaten
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Theorie 5/5

Parameters die we kennen
? Parameters die we niet kennen. Deze
parameters staan altijd op 11 en 7,5. Die
zijn niet bedrijfsspecifiek

Consequentie:
7 koeien worden vervangen voor
andere oorzaken (dierziekte,
sterfte en andere oorzaken)

Stap 1

?

Risico voor vervanging, andere oorzaken. Andere oorzaken dan
• de 10 ziektes die we in SimHerd hebben (ziek)
• niet drachtig worden (inseminatieperiode + productie)

Stap 2

?
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Theorie 5/5

Stap 2: Pas het risiko aan, en ”Run” het model nog een keer
1) Een verhoging van de input met 3% resulteert ook in een verhoging van ongeveer 3% in het
gesimuleerde vervaningspercentage (=output)
2) Klik op ”Save” en ”Run”
3) Wacht 2 minuten op nieuwe gesimuleerde resultaten
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Vervangings%:
resultaat
Ingelezen
data:van veel factoren, gebruik de
gesimuleerde resultaten als een prognose.
•Verleng eventueel de ”inseminatieperiode” om een
40%
langereConception%,
tussenkalftijd tekoeien:
krijgen.
•Risk for ”vervanging, andere oorzaken” en
”inseminatieperiode”
kennen we zelden met zekerheid.
Baarmoederontst.:
16
•Pas deze
parameters
aan,
zodat
de
resultante
Klauw-en-been:
8
(gesimuleerde resultaten) representatief is voor jouw
bedrijf. Accepteer dynamiek in een melkveestapel!

Verder
13
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Analyseer je eerste scenario
14a

Run een HEA
14b
The realized peak yield is typically lower since this is measured across
all cows; both healthy and diseased cows.
Yield is calculated based on your data: (yield per cow year, proportion
between primiparous and multiparous cows, number of calvings and
incidence of diseases)

Ter kennisgeving: Som zijn de gesimuleerde resultaten ≠ Bedrijfseigen resultaten?
• Verschillen in reproductie en diergezondheid
• Pas eventueel de persistentie aan (de waardes die er staan zijn niet gebasseerd op jouw Data)
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Kalibratie

• Data kwaliteit
• Reproductie (stier) en Klauwgezondheid (eigen behandelingen)
• 0 invullen is ook data. Gebruik liever een schatting.
• Gebruik SimHerd om de toekomstige situatie op het bedrijf te voorspellen.
• Standaard = prognose
• Future performance on herd level of current performance on cow level
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