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Greiða skal 0,13% í Starfsendurhæfingarsjóð frá 1. sept.
Samkvæmt lögum sem samþykkt voru á
Alþingi í júní síðastliðnum (breyting á
lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða)
þá ber öllum launagreiðendum að greiða
0,13% af heildarlaunum allra starfsmanna
sinna til VIRK–Starfsendurhæfingarsjóðs
frá og með 1. september 2011 – þ.e. miða
skal við iðgjaldastofn septembermánaðar
2011. Fram að þessum tíma hefur einungis
verið kveðið á um greiðsluskyldu í kjarasamningum en nú nær hún til allra launamanna samkvæmt lögum þar með talið til
sjálfstæðra atvinnurekenda og þeirra sem
ekki eru félagsmenn stéttarfélaga.
Launagreiðendum ber að standa skil á
iðgjaldinu til viðkomandi lífeyrissjóðs með
sama hætti og gildir um lífeyrisiðgjald og
munu lífeyrissjóðir síðan ráðstafa gjaldinu
til VIRK–Starfsendurhæfingarsjóðs.

Iðgjaldið veitir launamönnum réttindi til
þjónustu hjá VIRK–Starfsendurhæfingarsjóði ef heilsubrestur veldur skertri starfsgetu. Markmiðið er að auka getu til virkrar
þátttöku á vinnumarkaði og draga þannig
markvisst úr líkum á því að launafólk
hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar
örorku, með aukinni virkni, starfsendurhæfingu og öðrum úrræðum.
Lífeyrissjóður bænda tekur við iðgjaldinu
og ráðstafar til VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs og hafa skilagreinar sjóðsins þegar
verið uppfærðar m.t.t. þessa.
Þeir sem nota launakerfið í dkBúbót þurfa
hins vegar að framkvæma ákveðnar aðgerðir til þess að kerfið reikni gjaldið.
Leiðbeiningar þar að lútandi má m.a.
nálgast á heimasíðu BSSL og DK
hugbúnaðar.

NorFor þátttakendur athugið
Mörg NorFor heysýni eru farin í efnagreiningu. Tæknilegir
örðugleikar hafa verið að stríða efnagreiningamönnum hjá LBHÍ
og er því örlítil seinkun á niðurstöðunum. Það fer vonandi að
sjá fyrir endann á því og eru niðurstöður úr fyrstu sýnunum
farnar að berast.

 Eigir þú eftir að senda inn fóðursýni þá hvet ég þig til að
gera það hið snarasta. Mundu að merkja sýnin NorFor.

 Ef nota á fóður úr seinni slætti fyrir mjólkurkýrnar þá takið
sýni úr því.

 Sýnatökuborar eru til láns hjá Búnaðarsambandinu.
 Ef þú gefur mikið bygg á búinu hvet ég þig til að senda sýni
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Ásetningshlutfall sauðfjár 2012
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ákveðið, að tillögu
framkvæmdanefndar búvörusamninga, að til að hljóta fullar
beingreiðslur árið 2012 skuli fjöldi
vetrarfóðraðra kinda vera að lágmarki 0,6 á hvert ærgildi greiðslumarks á lögbýli. Ákvörðunin nær til
framleiðslu árið 2012 og skal miða
fjölda sauðfjár við talningu búfjáreftirlitsmanns sem framkvæma skal
fyrir 15. apríl 2012.

 mikilvægt að fóðuráætlunin sé þannig að ykkur finnist ekki
of flókið að nota hana og það sé samræmi milli
áætlunarinnar og það sem þið gerið í fjósinu. Þannig
komumst við að því hvort að áætlunin sé að virka eða
þarfnist breytinga.

 mikilvægt að þið hafið samband ef það er eitthvað sem
ykkur finnst ekki virka nógu vel eða eruð óviss með.
Gerð verður ný áætlun þegar skipt er um fóður eða ef breyta
þarf fyrri áætlun af öðrum ástæðum.
Eftirfylgni áætlana verður ýmist gegnum síma, tölvu eða með
heimsóknum. Það metum við í sameiningu, eftir því hvað
hentar hverju búi.
Hér skal tekið fram að aðstæður búa eru mjög misjafnar og
ekki víst að allir ofantaldir liðir eigi við um þitt bú.

úr því. Sé byggið súrsað er miðað við að það fái að verkast 2
„Mottó“ vetrarins er að ná að fylgja áætlununum eftir og það
-3 vikur áður en tekið er sýni úr því.
tekst okkur ekki nema með samstarfi. Hafið því endilega
 Þegar niðurstöður efnagreininga hafa borist mun ég hafa
samband ef að ykkur finnst hlutirnir ekki ganga sem skyldi.
samband við ykkur og byrjum við að gera fóðurááætlun.
Þannig getum við reynt að leysa vandamálin þegar þau koma
upp.
Þegar að þið hafið fengið fyrstu fóðuráætlunina í hendurnar er;
Bestu kveðjur, Hrafnhildur Baldursdóttir, hrafnhildur@bssl.is
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Af vettvangi Stóra Ármóts

Þorvaldsson hefur verið með umfangsmiklar
samanburðarrannsóknir á lífsþrótti hinna ýmsu grastegunda
og yrkja. Það markverðasta úr rannsóknunum 2011 er að öll
yrki vallarfoxgrass, sem voru skoðuð, þrífast vel á Stóra
Ármóti á meðan fjölært rýgresi á mjög í vök að verjast.

Afurðir:
Vel hefur gengið í fjósinu undanfarið ár. Afurðir eftir árskú
liggja í um 6.800 kg og efnahlutfall hefur verið gott bæði
hvað varðar fitu og prótein, sjá töflu. Ársnytin er um 1.500
kg meiri á árskú á Stóra Ármóti en á meðalbúi, sem skilar
auknum tekjum upp á tæpar 5 milljónir á ári m.v. 42 árskýr.
Afurðastöðvarverð miðast við efnainnihald og eru tekjur
Stóra Ármóts vegna þess um 850 þús. krónur umfram bú
með sömu framleiðslu en með efnainnihald skv. meðaltali
samlags. Flokkun mjólkur hefur einnig verið mjög góð fyrstu
8 mánuði ársins. 205 þús lítrar af 211 þús lítra framleiðslu
eða 97% hafa flokkast í úrvalsmjólk. Á ársgrundvelli gætu
tekjur vegna góðrar flokkunar numið um 350 þús krónum.
Samtals nema umframgreiðslur því um 1.200 þúsund krónum
eða um 100 þús. krónum á mánuði. Þessi góði árangur skilar
sér einnig í góðri framlegð og bættri afkomu búsins, en
hagnaður ársins 2010 var 3,7 milljónir króna.

Í búfjárræktinni eru um þessar mundir í gangi verkefni sem
tengjast júgurheilbrigði, dauðfæddum kálfum og uppeldi
kvígukálfa, allt mjög hagnýt og mikilvæg viðfangsefni.
Júgurbólga er mjög kostnaðarsöm og því miður hefur okkur á
Íslandi ekki gengið sem skyldi að ná árangri í baráttunni gegn
henni. Nú er komið bóluefni Startvac® sem hefur fengið
viðurkenningu Evrópusambandsins. Síðastliðið ár hefur verið
unnið að rannsóknum á áhrifum þessa bóluefnis á frumutölu,
tíðni júgurbólgu og tíðni sýktra spena á sjö kúabúum á Suður
- og Vesturlandi. Loka sýnataka í þessu verkefni er í
september og er vonast til að niðurstöður geti birst fyrir
áramót.

Frumutala, líftala og efnainnihald mjólkur
Fita

Prótein

Frumut.

Úrefni

Líftala

Ffs.

Kasein

Sept.09 - ág.10

4,12

3,47

222

5,85

10,5

0,40

2,70

Sept.10 - ág. 11

4,23

3,46

189

6,83

8,4

0,37

2,70

Sept.09 - ág.10

4,08

3,32

226

6,11

16,4

0,61

2,56

Sept.10 - ág. 11

4,06

3,31

220

6,36

14,9

0,49

2,56

Stóra Ármót

Meðaltal mjólkurbú

Fóðrun á Stóra Ármóti hefur miðast við að mæta þörfum
gripanna á hverjum tíma að teknu tilliti til langtímaáhrifa
fóðrunar og skýrir það að mestu þennan góða árangur.
Efnainnihald og afurðir á landsvísu hafa aftur á móti farið
lækkandi undanfarin ár og er skýringuna að finna í almennt
lakari fóðrun, en samkvæmt skýrsluhaldi hefur fóðurbætisgjöf
minnkað um 30% á síðustu fimm árum.

Í vetur verður gerð könnun á þroska og holdafari fyrsta kálfs
kvígna með tilliti til dauðfæddra kálfa, en í fyrra verkefni um
þetta efni komu fram vísbendingar um að burðarerfiðleikar
eiga drjúgan þátt í orsökum þessa vandamáls. Leitað verður
eftir samstarfi við bændur á Suðurlandi við gagnaöflun.

Frjáls aðgangur kálfa að sýrðri mjólk er áhugaverður kostur
við uppeldi kálfa. Nýlegar rannsóknir í Bandaríkjunum sýna
Rannsóknir:
að áhrif fóðrunar fyrstu 8 vikurnar eru umtalsverð á afurðir.
Á Stóra Ármóti hefur ætíð verið lögð áhersla á hagnýtar
Ástæðurnar fyrir þessu eru ekki ljósar en talið er líklegt að
rannsóknir og jafnan valin viðfangsefni sem tengjast
mikilvægir þættir í þroskaferli júgursins eigi sér stað fyrstu 8
vandamálum eða verkefnum nautgriparæktarinnar hverju
vikurnar og séu háðir næringarástandi gripsins. Jafnframt
sinni. Síðasta áratuginn má m.a. nefna verkefni tengd
hafa rannsóknirnar í Bandaríkjunum sýnt að yngri kvígur
efnainnihaldi mjólkur, efnaskiptasjúkdómum og fóðrun um
mjólki ekki bara betur heldur séu einnig endingarbetri en
burð, fóðrun með miklu byggi og uppeldisrannsóknir.
jafnþroskaðar eldri kvígur. Markmið rannsóknanna á Stóra
Ármóti er að þróa ódýra aðferð við mjólkurgjöfina sem
Jarðræktarrannsóknir hafa einnig jafnan skipað veglegan sess
uppfyllir markmið um mikinn vöxt og þroska fyrstu vikur
í starfi Stóra Ármóts. Ríkharð Brynjólfsson hefur unnið að
uppeldisins.
rannsóknum á nýtingu búfjáráburðar undanfarin ár og Guðni

Umsóknarfrestur í Framleiðnisjóð
Framleiðnisjóður landbúnaðarins veitir styrki til nýsköpunar atvinnu á bújörðum, samstarfsverkefni bænda og annarar eflingu
atvinnu til sveita. Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k. (Póststimpill gildir)
Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu Framleiðnisjóðs landbúnaðarins, Hvanneyri. Sími 430-4300 / fl@fl.is.
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