[

[
EFNI BRÉFSINS:
Sæðisdropinn.......................... 2
Heimarétt í Worldfeng............. 3
Sauðfjárræktarkerfið Fjarvis.is
á Hellu..................................... 3
DNA greining........................... 4
Frá Sauðfjársæðingastöð
Suðurlands.............................. 4
Gleymdist að sækja um
áburðarstyrk............................. 4

fjarvis.is á Hellu

• 25. og 26. nóv.

Haustfundir
sauðfjárræktarinnar

• 27. nóv. Fræðslufundur
um kornrækt- ræktun
og fóðrun, Árhúsum á
Hellu

• 2. des. Sauðfjár

sæðinganámskeið á
Stóra Ármóti

• 8. des. Námskeið:

Jarðvegur, áburður og
áburðarnotkun,
Árhúsum á Hellu

FR É T T A B R É F B S S L

[

Vorbækur í sauðfjárrækt

Þeir örfáu bændur sem enn eiga eftir að skila vorbókinni eru hvattir til að gera það sem
fyrst. Ef það dregst mikið lengur geta menn átt það á hættu að fá ekki haustbókina í tæka
tíð og lenda því í vanskilum með hana. Við viljum minna þá bændur á sem eru í netskilum
að ýta á „skil að vori“ á spássíunni vinstra megin til að senda vorupplýsingarnar, fyrr kemur
ekki haustbókin.
						
Sauðfjárræktarráðunautar Bssl.
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Haustfundir sauðfjárræktarinnar

Hinir árlegu sauðfjárræktarfundir Búnaðarsambands Suðurlands verða haldnir dagana 25.
og 26. nóvember n.k. Á fundunum verður farið yfir niðurstöður hrútasýninga og veittar
viðurkenningar. Hrútakosti Sauðfjársæðingastöðvarinnar verður lýst og farið yfir stöðu
stöðvarinnar.
Fundað verður á eftirtöldum stöðum:
Miðvikudaginn 25. nóvember:
• Þingborg kl. 14:00
• Heimaland kl. 20:00
Fimmtudaginn 26. nóvember:
• Hótel Klaustur kl. 14:00
• Smyrlabjörg kl. 20:00
Kaffiveitingar í boði Sauðfjársæðingarstöðvar Suðurlands.

Á DÖFINNI:

• 20. nóv. Námskeið í

Nóvember 2009 31. árgangur 7. tbl.

Stefnt verður að því að hafa hrútaskrá sauðfjársæðingastöðvanna tilbúna og verður henni
dreift á fundunum. Nú þegar er hægt að nálgast skránna á skrifstofum Búnaðarsambandsins
eða á heimasíðu þess www.bssl.is
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Ráðgjöf vegna skuldamála

Undanfarna mánuði hafa starfsmenn Búnaðarsambandsins komið að vinnu vegna
mögulegra úrlausna vegna íþyngjandi skulda einstakra búa. Mikilvægi þess að hafa gott
yfirlit um rekstur búsins er aldrei meira en þegar takast þarf á við fjármagnskostnað og
skuldsetningu.
Þeir bændur sem eiga í erfiðleikum með greiðslur af núverandi skuldum eru hvattir til að
hafa samband við undirritaða til að fara yfir stöðuna og setja upp mögulegar tillögur til
lausna.
Eggert Þröstur Þórarinsson
Runólfur Sigursveinsson
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Ræktunarhópur fagráðs í nautgriparækt fundaði þann 9.
nóvember s.l. Þar var 2003 árgangur nauta tekinn til
afkvæmadóms í kjölfar vinnslu á kynbótamati. Nauta
árgangurinn 2003 er meðalstór árgangur en alls luku 22
naut afkvæmarannsókn. Þessi naut eru að stærstum hluta
synir Soldáns 95010 þar sem hann á 14 syni, 4 eru undan
Túna 95024, 3 undan Punkti 94032 og 1 undan Seifi
95001. Þessi nautaárgangur er ekki nándar nærri því jafn
sterkur og árgangurinn 2002. Þó er afurðsemi dætranna
mjög góð, en júgur- og spenagerð og mjaltir ákaflega
breytilegar. Þá er ending í sumum tilvikum í lakari kantinum.
Hins vegar má segja að þessi naut gefi heilt yfir skapgóðar
kýr.
Ákveðið var að setja eftirtalin naut í notkun úr árgangnum;
Birki 03005, Gylli 03007, Hegra 03014, Væng 03021,
Mána 03025, Tópas 03027, Finn 03029 og Skandal
03034. Þeir koma því til dreifingar á næstu vikum.
Önnur naut sem verða áfram í dreifingu eru; Spotti 01028,
Kappi 01031, Glæðir 02001, Lykill 02003, Alfons 02008,
Skurður 02012, Sendill 02013, Ófeigur 02016, Flói
02029, Skjanni 02030, Sírius 02032, Aðall 02039, Þrymur
02042 og Ás 02048.
Upplýsingar um þessi naut verða uppfærðar á www.
nautaskra.net innan skamms auk þess nýtt kynbótamat er
nú þegar aðgengilegt í Huppunni. Þá var nýtt nautaspjald
sent út með mjólkurbílunum í þessari viku.
Nautsfeður
Nautsfeður til notkunar næstu mánuði verða þeir Glæðir
02001, Ófeigur 02016, Flói 02029, Ás 02048, Gyllir
03007 og Tópas 03027. Ástæða er til að vekja athygli á að
fjögur naut koma inn sem nautsfeður að þessu sinni, þeir
Ófeigur 02016, Ás 02048, Gyllir 03007 og Tópas
03027.
Nautkálfar á stöð
Næstu mánuði getur komið til greina að taka nautkálfa á
stöð undan eftirtöldum nautum: Náttfari 00035, Snotri
01027, Kappi 01031, Spotti 01028, Lykill 02003, Skurður
02012, Pontíus 02028 og Aðall 02039, auk ofantalinna
nautsfeðra. Þá geta kálfar undan eldri nautsfeðrum komið
til greina. Látið endilega vita um nautkálfa undan kúm á
nautsmæðraskrá og efnilegum kvígum með háa
ætternisspá.
Nautsmæður
Í kjölfar keyrslu á nýju kynbótamati var ákveðið að
endurskoða listann yfir nautsmæður í “HUPPU” og herða

kröfur til nautsmæðra nokkuð hvað varðar mjólkurmagn,
afurðamat, júgur, spena og mjaltir. Til þess að kýr verði
merkt sem nautsmóðir þarf hún að fá eftirfarandi lágmarks
kynbótaeinkunnir:
Mjólkurmagn: 112
Próteinmagn: 110
Próteinhlutfall 95
Eigin afurðir: 99*
Afurðamat 115
Júgur: 100
Spenar 100
Mjaltir 100
* Eigin afurðir eru settar á 99 til þess að ungar kýr sem ekki eru
komnar með eigið mat fyrir afurðasemi komist á listann. Kálfar
eru ekki teknir undan kúm sem ekki ná kynbótaeinkunn 100 fyrir
eigin afurðir, nema um sé að ræða ungar og mjög efnilegar kýr.

Lágmarkseinkunnir í byggingadómi eru óbreyttar:
Júgurgerð og júgurskipting: 8+8
Spenagerð og spenastaða: 8+8
Mjaltir: 17
Skap: 4
Nautsmæður eru merktar með rauðu flaggi inn í gripalista
búsins í HUPPU. Bændur eru hvattir til að sæða
nautsmæður með nautsfeðrum og láta vita af öllum
nautkálfum sem fæðast.
Þá er þeim tilmælum beint til bænda að láta sæða efnilegar
og vel ættaðar fyrsta og annars kálfs kvígur með
nautsfeðrum enda er nú kynbótaspá þessara gripa
aðgengileg í Huppu.
Ungnaut
Útsendingu úr nautum fæddum 2007 er að ljúka og
dreifing úr árgangi 2008 komin vel af stað.
Dreifing er í fullum gangi úr Bláma 07058, Stakk 07059,
Laufás 08003, Dreng 08004, Sámi 08009, Höldi 08010,
Skúmi 08011, Krúsa 08014, Blóma 08017, Þætti 08021
og Flekk 08029.
Frekari upplýsingar
Rétt er að benda á að nautskráin er á netinu og þar er
hægt að finna upplýsingar um öll reynd og óreynd naut í
notkun. Slóðin er www.nautaskra.net

Guðmundur Jóhannesson
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Heimarétt í Worldfeng

Svokölluð heimarétt var opnuð í Worldfeng fyrr á þessu ári
en þar birtast öll hross sem skráð eru á viðkomandi
ræktanda. Strax í upphafi kom inn sá möguleiki að hafa
eigendaskipti, skrá afdrif og athugasemdir. Nú í haust bættist
við sá möguleiki að skrá folöld og geldingu. Það er því
loksins hægt að skila skýrsluhaldinu rafrænt. Skýrsluhaldið
verður sent út að venju til allra skýrsluhaldara nú í haust (ætti
að birtast á næstu dögum) en í heimaréttinni verður hægt að
afþakka að fá sent skýrsluhald á pappír á næsta ári.
Heimaréttin sýnir þau hross sem eru í eigu viðkomandi
áskrifanda (tengd kennitölu). Ef hins vegar áskrifandi sér um
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skýrsluhald eða vill að hross í eigu annarra fjölskyldumeðlima
komi fram í sömu heimarétt þá er hægt að senda inn svo
nefnt umboð þar sem þeir sem eiga að bætast við gefa
ákveðnum aðila umboð til að sýsla með sín hross. Umboðið
má finna á Worldfeng undir valmyndinni eyðublöð vinstra
megin á síðunni eða á heimasíðu Búnaðarsambandsins
www.bssl.is undir hrossarækt en þar er að finna öll eyðublöð
sem tilheyra hrossaræktinni.
				

Halla Eygló Sveinsdóttir

Er þitt lögbýli rétt skráð?

Eigendur lögbýla þurfa að senda skriflegar tilkynningar um breytingu á ábúð jarða.
Ábúandi þarf að eiga lögheimili á býlinu og eigendur þurfa að skrifa undir og samþykkja ábúð. Ef engin tilkynning berst fer
býlið í eyði eftir 5 ár frá því einhver var þar með lögheimili. Fólk sem flytur á lögbýlisjarðir sem hafa verið í eyði, þarf að fylla út
eyðublað (er á heimasíðu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis) sem heitir að endurbyggja eyðijörð.
Allar upplýsingar um lögbýlisskráningu eru veittar í síma 433 7082.
Heimilisfang Lögbýlaskrár er: Hagþjónusta landbúnaðarins, Ásdís B. Geirdal, Hvanneyrargötu 3, 311 Borgarnes.
Bréfs.: 4370121. Netfang: asdis@hag.is
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Sauðfjárræktarkerfið Fjarvis.is – Hella
Haldið í samstarfi við Bændasamtök Íslands og Búnaðarsamband Suðurlands

Á námskeiðinu verður farið yfir alla helstu möguleika
vefforritsins svo það nýtist sem best bændum. Stöðugt er
verið að bæta forritið með nýjungum og lagfæringum svo
sem burðar- og þungaskráningu.
Missið ekki af þessu tækifæri til að fá leiðsögn um hina
óþrjótandi möguleika kerfisins og til að fá góða yfirsýn yfir
fjárræktina. Þátttakendur vinna með eigin gögn og þess
vegna er mælt með að hafa meðferðis fjárbækur. Umræður
verða einnig um forritið til að fá fram ábendingar þátttakenda
um hvað megi betur fara eða hverju megi bæta við til að auka
notagildi forritsins. Byrjendur jafnt sem lengra komnir eru
hvattir til að mæta á námskeiðið til að hafa sem best not af
forritinu.
Kennarar: Jón Baldur Lorange forstöðumaður tölvudeildar
Bændasamtaka Íslands og Þórey Bjarnadóttir ráðunautur hjá
Búnaðarsambandi Suðurlands.

Tími: Föstudagurinn 20. nóv. kl. 13:00-20:00 í grunnskólanum
á Hellu.
Verð: 14.000 kr. Kaffi og kvöldmatur er innifalið. Námskeiðið
er styrkhæft hjá Starfsmenntasjóði BÍ sem endurgreiðir að
mestu námskeiðsgjaldið. Hægt er að sækja um styrkinn inn
á www.bondi.is þar er tengill hægra megin á síðunni.
Staðfestingargjald: Staðfesta þarf skráningu með því að
millifæra 2500kr (óafturkræft) á reikninginn 0354-26-4237,
kt. 411204-3590.
Skráningar: endurmenntun@lbhi.is (fram komi nafn,
kennitala, heimili, sími og nafn námskeiðs) eða hafa samband
í síma: 433 5033 / 433 5000.
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DNA-greining

Búnaðarsambandið býður upp á DNA-sýnatöku úr hrossum til staðfestingar á ætterni. Hross fá ekki A-vottun nema hægt
sé að sanna ætterni. Tekið er við pöntunum í síma 480-1800, einnig er hægt að senda tölvupóst á netföngin halla@bssl.
is og petur@bssl.is . Sýnatakan fer þannig fram að tekið er stroksýni úr nös sem er einföld og örugg aðferð. Einungis eru
tekin sýni úr einstaklingsmerktum hrossum þ.e. ör- eða frostmerktum.
Rétt er að minna eigendur stóðhesta á að samkvæmt kynbótareglum FEIF og FIZO eiga allir stóðhestar 4 vetra og eldri
að vera DNA greindir svo og foreldrar þeirra, frá og með næsta vori. Þannig að ef einhverjir eiga enn stóðhestamæður
sem ekki eru DNA-greindar er rétt að drífa það af.
Gjaldskráin er eftirfarandi:
Tímagjald fyrir sýnatöku og frágang 6.000 kr/klst + vsk
Komugjald 2.300 kr + vsk
Greining á sýni 3.200 kr + vsk
Örmerking 2.500 kr + vsk
Fastlega má búast við einhverjum hækkunum eftir áramótin.
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Halla Eygló Sveinsdóttir

Frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands

Afgreiðsla á fersku hrútasæði frá stöðinni hefst 1. desember og stendur samfellt til 21. desember. Áður en sæðistaka hefst
er hægt að panta sæði í síma 480-1800, eða hjá Sveini Sigurmundssyni í síma 480-1801 og 894-7146. Fax er 480-1818.
Vefsíða er www.bssl.is og þar má finna hrútaskrána. Pantanir gegnum síma þurfa að berast fyrir kl. 9 á morgnana í 482-1920.
Sæðispantanir berist á netfangið saudir@simnet.is deginum áður. Bændur eru hvattir til að vanda pantanir. Innheimt verður 70 %
af pöntuðu sæði.
Svæðisskipting. Verður með sama hætti og síðustu ár. Lágsveitir verða fyrstu 4 dagana, Skaftárhreppur og hluti
Rangárvallasýslu næstu 4 daga og að lokum uppsveitir Árnessýslu. Austur-Skaftafellsýsla miðast við rútuferðir.
A. Frá 9.-12. des. Mýrdalur, Eyjafjöll, Landeyjar, Hvolhreppur, Djúpárhreppur, Ásahreppur, og Flói.
B. Frá 13.-16. des. Skaftárhreppur, Fljótshlíð, Rangárvellir og Holta og Landsveit.
C. Frá 17.- 20. des. Uppsveitir Árnessýslu og vestan Ölfusár.
D. Austur-Skaftafellsýsla. 1. des. 4. des. 6. des. 8. des. og 13. des.
1. Sæðinganámskeið. Námskeið í sauðfjársæðingum verður haldið þann 2. desember að Stóra Ármóti og hefst kl. 13.00.
Sjá frekar og skráning á endurmenntun@lbhi.is.
2. Verð á sæði. Sæðisskammturinn í eina á mun kosta kr 500,-. Magnafsláttur sem nemur 15% er veittur þegar
fjárræktarfélögin (70 % nýting á pöntuðu sæði skilyrði) sjá um pantanir og skipulagningu heima fyrir og eða þegar 100
ær eða fleiri eru sæddar hjá einstökum bændum. Lágmarksafgreiðsla frá stöðinni er 1 strá eða sæði í 5 ær. Öll verð
eru án vsk. Uppgjöri skal lokið fyrir áramót.
3. Skráning á sæðingum. Skrá skal allar sæðingar inn á fjárvís.is af viðkomandi bónda/ sæðingamanni, helst samdægurs
eða sem allra fyrst. Vinsamlega sendið tölvupóst á sveinn@bssl.is um að skráningu sé lokið. Þeir sem nota áfram
sæðingabækur og hafa ekki tök á að skrá sjálfir sendi þær inn í síðasta lagi fyrir áramót.
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Gleymdist að sækja um áburðarstyrk?

Nú hefur verið úthlutað úr Bjargráðasjóðisjóði vegna áburðarkaupa og umsóknarfrestur liðinn. Einhver dæmi eru um að menn
hafi gleymt að sækja um og misst af úthlutun. Við hvetjum samt þá bændur sem misstu af úthlutun til þess að halda
áburðarreikningum til haga og hafa samband við Búnaðarsambandið. Ef nýir umsóknarmöguleikar opnast þá mun það verða
auglýst.
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