Byg videre på din SØA – ungdyrpasning
Jehan Ettema, SimHerd A/S, 01022016
I dette afsnit af scenarie katalogen vises, hvordan man kan bygge videre på sin SØA eller hvordan man kan
kombinere scenarier. Processen vises skridt for skridt. I dette eksempel vises, hvordan man kan kombinere
forskellige scenarier fra SØA-en som vedrører ungdyrpasning
1) Find en besætning hvori du har lavet en SØA. Se herned et eksempel og lidt forklarende tekst.

2) Scroll lidt ned i skærmen og find og kopier scenariet ”KalveSundhed”, se herned.
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I scenariet ”KalveSundhed” er simuleret følgende (herned et udklip fra SØA-ens side 3): der har været
tilpasset 12 parametre i dette scenarie. Det giver derfor god mening, at bygge videre på dette scenarie,
frem for, at starte forfra med at oprette scenariet.

Nu vil vi gerne kombinere dette scenarie, med at påbegynde kvierne 1 måned før, for at repræsentere, at
vores bedre kalvepasning giver mulighed for at påbegynde kvierne før. Efter at du har kopieret scenariet
Kalvesundhed, er du ind i dit kopierede scenarie.
3) Nedsat ”start inseminering” med 1 måned (rød pil) og klik på gem og kør
Du ser herned, at navnet på scenariet nu er ”Kopi af scenarie: Kalvesundhed” (herned i den røde
cirkel). Klik på Kommentar-kassen, for at tilpasse beskrivelsen af scenariet (til feks. ”+start”)

4) Når scenariet er færdigt, klikker du på ”Oversigt” for at komme ud af scenariet igen (se herned)

Udover at du vil påbegynde dem før, vil du også simulere en forbedring af kviernes reproduktion.
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5) Kopier scenariet ”+start” (se herned)

6) Og øg drægtighedsprocenten af kvierne med 10% og øg insemineringsprocenten af kvierne med 15%
(feks!, hele opgaven er blot til illustration)
Navnet på scenariet er nu igen ”Kopi af….” tilpas gerne navnet til feks. ”+drins”

7) Når scenariet er færdigt, klikker du på ”Oversigt” for at komme ud af scenariet igen (se herned)
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8) Nu selekterer du de tre scenarier
 KalveSundhed: det scenarie som SØA-en allerede fik lavet
 +start : det scenarie som du fik kørt under skridt 3
 +dinrs: det scenarie som du fik kørt under skridt 6
Efter at du har vinket kassen af af de tre (se herned med de sorte piler (scenariet Kalvesundhed er
scrollet ud af skærmen)) klikker du på Dan PDF-rapport (sund), se herned, den røde pil og du klikker
på OK hvis e-mail adressen er korrekt.

I den PDF som nu sendes til din mail vises bl.a. nedenstående søjlediagram. Se et udklip herned.
Pdf-en indeholder nu 3 scenarier som viser økonomien i forbedring af ungdyrpasning og hvad værdien
er, af de forskellige elementer.
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