2. SimHerd øvelser – i en besætning med god reproduktion
Dette dokument indeholder en introduktion til brugen af SimHerd gennem en række øvelser der
gennemføres i en besætning med god reproduktion mens andre øvelser gennemføres i en
gennemsnits besætning. Formålet er at lære noget om besætningsdynamik og at finde ud af
hvordan SimHerd kan bruges til beslutningsstøtte i virkelige situationer.

Kom i gang med SimHerd
•
•
•

Gå ind på www.simherd.com
Indtast brugernavn og kodeord
Klik på Hent besætning

•

Vælg besætningen "Good repro" (du skal klikke på drop down menuen for at vælge andre
besætninger). Klik herefter på ”hent”.

Efter du har hentet besætningen, kommer du direkte ind i scenariet for besætningen.
I oversigtsbillede kan du altid se hvor du befinder dig.
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Øvelse 1: Hvad nu hvis insemineringsprocent øges med 20% i en besætning?
Øg parameter 20 i kategorien ”Reproduktion og Udskiftning” med 20% (ikke x 1,20).

1a) Udfyld nedenstående tabel og besvar spørgsmålet under tabellen.

Nudrift

Forskel i scenariet i
forhold til nudriften

Antal kælvninger
Udskiftningsprocent
Kælvningsinterval
Yverbetændelse
Goldkøer
Antal solgte kvier
Ydelse pr. årsko

Prøv at finde et (eller flere) tal i ovenstående tabel som beskriver forskellen i scenariet på ydelsen

1b) Hvad er forskellen i DB pr. år (skriv svaret ned).
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1c) Hvor kommer pengene fra? Se på tabellerne Indtægter og Udgifter i rapporten
og identificer hvilke indtægter stiger og hvilke udgifter falder?

1d) Gør nu følgende:
•
•
•
•

Pil 1: Gå ind på fanebladet priser
Pil 2: Juster prisen på kælvekvier til 8.000 kr.
Pil 3: Klik på knappen "Anvend prisændringer i rapporten"
Pil 4: Gå tilbage til rapporten

Forklar forskellen i DB pr. år ift. spørgsmål 1b?

Du skal nu tilpasse scenariet en smule.
• Pil 1: Gå tilbage til fanebladet scenarie
• Pil 2: reducer insemineringsperioden med 1 cyklus (parameter 22 i kategorien
”Reproduktion og Udskiftning”)
• Pil 3+4: klik på ”gem” og ”kør” igen.

3

1e) Udfyld nedenstående tabel igen og forklar hvorfor forskellene er anderledes i
forhold til de forskelle du udfyldte ved spørgsmål 1a).

Nudrift

Forskel i scenariet i
forhold til nudriften

Antal kælvninger
Udskiftningsprocent
Kælvningsinterval
Yverbetændelse
Goldkøer
Antal solgte kvier
Ydelse pr. årsko

I nudriften har besætningen allerede, et overskud af kvier fordi de har en god
reproduktionseffektivitet. Ville det være bedre at afprøve alle kvier og at slagte nogle lavt ydende
køer frem for at sælge kvierne som kælvekvier? Overvej svaret inden du går videre med næste
øvelse.
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NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE

Øvelse 2: Hvis nu hvis alle kvier skubbes ind i besætningen?
I kategorien ”Reproduktion og Udskiftning” tilpas parameter 25 ”Strategi for salg af kælvekvier”
fra 0 til 2. Peg på spørgsmålstegnet for at finde ud af hvad det betyder.

2a) Hvorfor stiger ydelsen? Nævn gerne 2 årsager

2b) Hvad sker der med forekomsten af mælkefeber? Hvorfor?

2c) Brug tabellen med alle Indtægter og Udgifter for at finde ud af hvad fordelene og
ulemperne er ved at afprøve alle kvier frem for at sælge dem:

2d) Hvad sker der med dækningsbidraget hvis mælkeprisen ændrer sig med +/- 50
øre pr. kg EKM (hint. Se 1d) for at finde stedet hvor prisen ændres)? Hvad kan der
konkluderes ud af resultatet?

NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE

Øvelse 3: Hvad nu hvis der bruges kødkvægssæd på 30% af alle køer?
Du skal arbejde (videre) i besætningen med god reproduktion.
•

Klik på "Alle Besætninger"

5

•

Klik på "Hent besætning", vælg besætningen "good repro" og klik på ”hent”.

•

Gå ind i underkategorien Repro. Øg andelen af kødrace sæd for køerne (parametre 53, 54 og 55)
til 30 % (0,3). Klik på ”gem” og ”kør” når du har tilpasset de 3 parametre.
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3a) Hvad er forskellen i DB pr. år? Skriv svaret ned.

3b) Har besætningen udskiftningsmuligheder nok med denne strategi eller kan det
godt gå med at inseminere 30% af køerne med kødkvægssæd?

3c) Hvor mange færre ungdyr er der i scenariet (tabellen Antal dyr i forskellige s
cenarier)?

3d) I SimHerd regner vi ikke med omkostninger til arbejde (det gør man ikke når man
regner DB).
Hvad nu hvis vi regner med, at arbejdstiden koster 150 kr. pr. timer. Hvor meget kan der
spares om året i scenariet når man ser på tabellen Tidsbehov?
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Obs: arbejdsomkostninger er typisk ikke en udgift som man reelt kan bespare, med mindre
at man fyrer en medarbejder. Den arbejdstid der bruges til at passe ungdyr, skal dog ikke
ignoreres. De timer man sparer ved at have færre ungdyr kunne bruges på noget andet i
besætningen (klovbeskæring eller brunstovervågning). Du kunne derfor også kombinere
scenariet hvori kødkvægssæd anvendes med et scenarie hvori sygdomsrisikoer reduceres
eller insemineringsprocenten øges, for at simulere dette.

3e) Vi kan bruge lommeregneren til at beregne besparelsen af arbejdsomkostninger,
som du gjorde under spørgsmål 3d. Men vi kan også inkludere arbejdsomkostninger i
SimHerd.
Hvis vi går ud fra at arbejdsomkostninger er 3 kr. om dagen pr. kvie (Seges tidsregistrering),
så koster det 1.095 kr. pr. årskvie (365*3).
Gør følgende:
•
•
•
•

Pil 1: Gå ind på fanebladet priser
Pil 2: Øg ”Øvrige omkostninger per årskvie” med 1.095 kr. (du skal øge tallet som
vises i forvejen, du skal ikke overskrive tallet med 1.095 kr.)
Pil 3: Klik på knappen "Anvend prisændringer i rapporten"
Pil 4: Gå tilbage til rapporten

Sammenlign DB pr. år for dette scenarie i forhold til svaret på spørgsmål 3a). Forklar
forskellen.
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Obs: omkostningerne til stalden er typisk hellere ikke en udgift som man reelt kan bespare,
med mindre at man har kvierne på hotel. Udover at du kan inkludere arbejdsomkostninger
i SimHerd som du gjorde ved spørgsmål g, kan du inkludere både arbejdsomkostninger (3
kr. / dag) og omkostninger til stalden (de er også cirka 3 kr. / dag) i SimHerd. Du gør dette
ved at regne med 6 kr. pr. dag = 365*6= 2.190 kr. Du skal nu øge ”Øvrige omkostninger per
årskvie” med 2.190 kr.
3f) Hvad betyder det for DB?

3g) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne? (Opret nyt scenarie). Kan det
lade sig gøre, hvorfor?

3h) Prøv evt. at bruge kødkvægssæd på 50% af køerne og kønssorteret sæd på 50%
af kvierne? Obs. Husk at ændre antal gange KKS på kvierne fra 0 til 2 gange
(parameter 45) Går det godt?

3i) Scroll helt ned til bunden af rapporten til tabellen Økonomi i avl.
Giv to forklaringer for den større avlsfremgang i scenariet i forhold til nudriften?

NYT SPØRGSMÅL, NYT SCENARIE

Øvelse 4: Hvad nu hvis pasning af kalvene forbedres?
I SimHerd har vi ingen sygdomme med for kalvene (diarre, lungebetændelse), men vi kan justere
deres risiko for at dø. Vi kan dog godt repræsentere en bedre pasning af kalvene, udover at de har
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en laver risiko for at dø. Vi kan for eksempel simulere at kvierne kan påbegynde inseminering 1
måned før eller vi kan simulere at 1. kalvskøernes ydelse er højere.
Simuler en reduktion i risikoen for kalvedødelighed efter fødsel (parameter 2, i kategorien
”Ungdyr”)
4a) Medfører en reduktion i kalvedødelighed også større udgifter (ulemper)?

4b) Noter stigningen i antal ungdyr (tabel Antal dyr i forskellige kategorier).

4c) Noter stigningen i DB pr. årsko.

Kopier scenariet (klik på ”kopier-ikonet”)

…nu har du kopieret hele scenariet og skal udbygge dit scenarie; du skal nu også nedsætte
tidspunktet for ”start inseminering, kvier” med 1 måned (parameter 3, i kategorien ”Ungdyr”).
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…du nedsætter tidspunktet for start inseminering for at repræsenter, at dine kvier trives bedre og
kan løbes før.
4d) Noter stigningen i antal ungdyr.

4e) Forklar forskellen til scenarie a).

4f) Noter stigningen i DB pr. årsko.

Simuler indenfor det samme scenarie at ydelsen af første kalvskøer stiger med 1 kg (parameter
234, i kategorien ”Kalve”).

4g) Noter stigningen i DB pr. årsko.
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Denne øvelse viser hvad økonomien er i døde kalve og i en forbedring af ungdyrenes pasning og
dermed deres trivsel. Svarene kan dermed tolkes som et konservativt bud på økonomien i bedre
kalvepasning (svaret på spørgsmål 4a) og et mere optimistisk bud på økonomien i forbedring af
kalvepasning (svaret ved 4d) til 4g)).
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