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Sauðfjárræktarfundir BSSL 2011
Haustfundir BSSL í sauðfjárrækt 2011
Hinir árlegu haustfundir
sauðfjárræktarinnar verða haldnir 23. og
24. nóvember nk. Fundað verður á
eftirtöldum stöðum:
Miðvikudaginn 23. nóvember:
Félagsheimilinu Þingborg........... kl. 14:30
Félagsheimilinu Heimalandi........ kl. 20:00
Fimmtudagurinn 24. nóvember:
Hótel Klaustri Kirkjubæjarkl....... kl. 14:00
Hótel Smyrlabjörg.................... kl. 20:00

Á fundunum verður farið yfir hauststörfin,
hrútakostur Sauðfjársæðingastöðvar
Suðurlands kynntur og farið yfir starfsemi
stöðvarinnar. Endað verður á
verðlaunaveitingum hrúta eftir kaffihlé.
Léttar kaffiveitingar í boði
Sauðfjársæðingastöðvar Suðurlands.
Nýútgefinni HRÚTASKRÁ verður dreift á
fundunum.

efni bréfsins:
Niðurstöður tilboðs
markaðar með greiðslumark í mjólk..........bls.2
Ullarverð hækkað
um 5,1%..............bls. 2

Sauðfjárræktarfólk er hvatt til að mæta.
Búnaðarsamband Suðurlands
Minnt er á

Skilafrestur forðagæsluskýrslna er 20. nóv. n.k.

 Að skila vorbók
sauðfjárskýrsluhaldsins sé það
eftir

Síðasti skiladagur forðagæsluskýrslna er 20. nóvember n.k. Hægt er að
skila forðagæsluskýrslum á vefnum á www.bustofn.is eða á pappírsformi á
skrifstofur Búnaðarsambandsins.

 Að skila haustgögnum

Bent er á að þeir sem ekki skila skýrslu fyrir tilskilinn frest verða heimsóttir
af búfjáreftirlitsmanni á eigin kostnað samkvæmt gjaldskrá
sveitarfélaganna.

 Að panta fullorðinsmerki í

Frá Stóra Ármóti

Viðunandi kornuppskera í haust
Kornslætti lauk á Stóra Ármóti í byrjun október en alls
voru þresktir 16,5 ha. Uppskera var viðunandi eða 3,8
tonn/ha. miðað við 85% þurrefni. Heildaruppskera nam
því 62,7 tonnum af 85% þurru byggi.
Kornið var allt sýruverkað og reyndist kostnaður á hvert
kg korns vera 35 kr. Stærstu einstöku kostnaðarliðirnir eru
sýra til íblöndunar sem kostar rúmar 9 kr/kg korns,
áburður og skeljasandur 8,2 kr/kg korns og sáðkorn 7,7
kr/kg korns. Þær 10 kr/kg sem eftir standa fara síðan að
mestu í jarðvinnslu og þreskingu.
Kornið er allt nýtt til fóðrunar á búinu en eins og kunnugt
er eru kýrnar á búinu fóðraðar með heilfóðri.

sauðfjárskýrsluhaldsins sem
fyrst

ásetningsfé

Hrútaskráin er komin á vefinn
Hrútaskrá
sauðfjársæðingastöðvanna 2011-2012 er
nú aðgengileg á netinu á
pdf-formi. Prentútgáfan
verður tilbúin í lok
vikunnar. Einnig er hægt
að skoða hrúta
Sauðfjársæðingastöðvar
Suðurlands á vef BSSL
þar sem hægt er að raða
þeim upp eftir nafni,
númeri og kynbótamati.
Prentuðu útgáfu hrútaskráarinnar verður m.a. dreift á
sauðfjárræktarfundum BSSL 23. og 24. nóv. n.k.
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Niðurstöður tilboðsmarkaðar með greiðslumark í mjólk
Þann 1. nóvember s.l. var tilboðsmarkaður með greiðslumark
í mjólk haldinn. Á markaðinum kom fram jafnvægisverð sem
nam 290 kr. fyrir hvern lítra mjólkur.
Alls bárust Matvælastofnun 44 tilboð um kaup eða sölu á
greiðslumarki. Fjöldi gildra tilboða um sölu var 9 og fjöldi
gildra tilboða um kaup 34. Alls voru boðnir 901.799 lítrar til
sölu en kauptilboð barst 1.031.748 lítra.
Greiðslumark sem viðskipti náðu til eftir opnun tilboða
reyndist vera 657.999 lítrar.

þann 1. nóvember 2011. Á myndinni er sýnd blá lína
framboðs og rauð lína eftirspurnar. Jafnvægisverð sem fram
kom á markaðinum reyndist krónur 290 kr/l.
Myndræn framsetning sýnir uppsafnað kaup- og sölumagn
við ákveðið verð. Skurðpunktur línann reynist því aðeins vera
niðurstaða á uppboðinu ef ofangreint hlutfall kaup og
sölumagns reynist vera jafnt og 1. Sé hlutfallið aftur á móti
undir einum þá er skurðpunktur línanna ekki birtingarmynd á
jafnvægisverði né jafnvægismagni.

Á meðfylgjandi mynd má sjá niðurstöðu tilboðsmarkaðar

Þeir sem lögðu inn
kauptilboð og buðu verð
sem er 290 kr/líter eða
hærra fá nú keypt hlutdeild
í því greiðslumarki sem til
sölu kemur.
Þeir sem lögðu inn tilboð
um sölu á greiðslumarki á
verði sem er 290 kr/líter
eða lægra selja nú
greiðslumark sitt.
Samanburður við fyrri
markað sem haldinn var
þann 1. apríl 2011 sýnir að
framboð er nú 221 % miðað
við það sem boðið var til
sölu á síðasta markaði og
að eftirspurn eftir
greiðslumarki er nú 64 %
miðað við það sem óskað
var eftir á síðasta markað.
Þá hefur verð á greiðslumarki hækkað í krónum
talið um 5 kr/líter.

Ullarverð hækkað um 5,1%
Gengið hefur verið frá samningi milli Ístex, Landssamtaka sauðfjárbænda og Bændasamtaka Íslands um ullarverð sem gildir
frá og með 1. nóvember sl. og til októberloka 2012. Verðskráin hækkar um 5,1% frá fyrra ári og er það talsvert minna en
kjötverð hækkaði í nýliðinni sláturtíð. Ástæða þess er að innlagt ullarmagn hefur aukist verulega undanfarið.
Framleiðslan var ríflega 1.000 tonn á síðasta ár sé miðað við óþvegna ull og úr henni
urðu 785 tonn af hreinni ull. Ullarframleiðslan hefur aukist um rúm 100 tonn síðustu
Verðskráin er eftirfarandi:
ár. Þar sem greiðslur fyrir ull skv. sauðfjársamningi eru föst fjárhæð en ekki
H1 - Lamb: 740 kr/kg
framleiðslutengd þá dreifist hún nú á fleiri kíló en áður. Ístex hefur þó hækkað sínar
H2- Lamb: 680 kr/kg
greiðslur verulega á milli ára og hlutur fyrirtækisins í ullarverði er 40% hærri en á
H1: 680 kr/kg
síðasta ári.
H2: 590 kr/kg
Samningurinn kveður jafnframt á um að greiðslum verði flýtt. Fyrri greiðsla verður
M1-Svart: 590 kr/kg
nú 75% heildarverðmætis í stað 70%. Ull sem skráð er í nóvember verður greidd
M1-Mórautt: 590/kr kg
ekki síðar en 31. jan. 2012. Ull skráð í desember og janúar verður greidd ekki síðar
M1-Grátt: 590 kr/kg
en í febrúarlok. Eftir þann tíma verður greitt í lok næsta mánaðar fyrir
M2: 110 kr/kg
skráningarmánuð. Síðari greiðsla á síðan að fara fram fyrir 1. september 2012 á allri
Úrkast: -10 kr/kg
ull sem skráð er fyrir 1. júlí 2012.
Greitt fyrir flokkun: 25 kr/kg
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