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FRÉTTABRÉF
Námskeiði í frumkvöðlafræðslu lokið

Magninnkaup á sáðvöru
Búnaðarsambandið vill kanna vilja bænda á starfssvæði

sambandsins til að standa saman að innkaupum á sáðvöru
fyrir sumarið 2005. Um yrði að ræða allar tegundir af
sáðvöru í hefðbundnum landbúnaði s.s. gras- og græn-
fóðurfræ.

Hér er aðeins um kynningu á hugmyndinni að ræða og
framhaldið ræðst af viðbrögðum bænda. Þeir bændur sem
hefðu hug á að taka þátt í sameiginlegum innkaupum eru
beðnir að hafa samband við Jóhannes hjá Búnaðarsamband-
inu fyrir 11. febrúar nk. í síma 480 1809 eða með tölvupósti
á johannes@bssl.is og tilgreina þar nafn, heimilsfang og
hugsanlegt magn af grasfræi annars vegar og grænfóðurfræi
hins vegar. Magn frækaupa í könnuninni er ekki bindandi að
svo komnu máli en verði framhald á hugmyndinni verða
menn beðnir að staðfesta pantanir og verður hún þá bind-
andi.

Jóhannes Hr. Símonarson.

Búnaðarsamband Suðurlands og Atvinnuþróunarsjóður
Suðurlands stóðu á dögunum fyrir námskeiði í
frumkvöðlafræðslu á Suðurlandi sem lauk með lokahófi á
Hótel Selfossi 25. janúar sl.

Á námskeiðinu var kennt m.a. hvernig koma megi auga á
viðskiptatækifæri í nánasta umhverfi, og hvernig megi nýta
sér það í ábataskyni. Kennd var mótun stefnu og
markmiðasetning, grundvallaratriði við gerð viðskiptaáætl-
unar, vöruþróun, markaðsmál, hvernig gera eigi fjárhags-
áætlanir, fjármögnun viðskiptahugmynda, sala og samninga-
tækni.

Þátttakendur, sem voru tólf talsins, unnu stutta viðskip-
taáætlun á námskeiðinu og kynntu hana síðan á lokahófinu
að viðstöddum landbúnaðarráðherra Guðni Águstssyni,
samnemendum og aðstandendum þeirra, fulltrúum þeirra
sem að námskeiðinu stóðu og fjöldi annara gesta. 

Útibússtjóri Landsbankans á Selfossi, Nína Pálsdóttir,
veitti verðlaun fyrir bestu viðskiptaáætlunina sem Sigurður
Torfi Sigurðsson, Stokkseyrarseli hlaut fyrir hugmynd sína
að setja á stofn járningaskóla. Hugmyndin gekk út á að
kenna á námskeiðsformi járningar og hófumhirðu. Verð-
launafé var 50 þúsund krónur.

Mörg góð verkefni voru á námskeiðinu og sum þeirra nú
þegar komin í framkvæmd og öðrum verið að hleypa af
stokkunum. Eftirfarandi aðilar tóku þátt í námskeiðinu:

• Ellisif Bjarnadóttir, Helgastöðum í Biskupstungum.
Gerði, ræktun sumarblóma og gallery 

• Viðar Steinarsson, Kaldbak á Rangárvöllum.
Heimaslátrun. Slátrun og úrvinnsla afurða heima á búinu. 

• Sólveig Ólafsdóttir, Efri-Brúnavöllum I, Skeiðum.
Hestaklúbbur, aðgangur þéttbýlisbúa að hestum 
og umhirðu í áskrift. 

• Haraldur Þórarinsson, Laugardælum. 
Brunnur ehf. Uppbygging þekkingaþorps 
að Laugardælum. 

• Víglundur Þorsteinsson, Höfða í Biskupstungum.
Höfðahænur. Ræktun og sala á lynghænum/akurhænum
og eggjum þeirra. 

• Guðmundur Viðarson, Skálakoti.
Hótel og veitingarekstur að Skálakoti. 

• Sigurður Kárason, Háholti, Skeiða og Gnúpverjahreppi.
Catvik kattasandur. Úrvinnsla og pökkun á sandi til 
gæludýrabúða og fleiri. 

• Sigurður Torfi Sigurðsson, Stokkseyrarseli í Árborg.
Járningaskóli að Stokkseyrarseli. 

• Vildís Ósk Harðardóttir, Hólum í Árborg.
Sumardvöl á Hólum fyrir börn og unglinga 

• Elín Finnbogadóttir, Selfossi.
Grýluhellir. Grýla og fjölskylda gerð aðgengileg
ferðamönnum allt árið um kring. 

• Guðlaugur Kristmundsson, Lækjarbotnum í Landssveit.
Skógerðin TÁB. Framleiðsla og sala á inniskóm. 

• Birna Björnsdóttir, Hveragerði.
Stílistinn, verslun og ráðgjöf með fatnað í Sunnumörk,
Hveragerði.

Fyrirlesarar á námskeiðinu voru Ágúst Pétursson, verk-

efnastjóri hjá Frumkvöðlafræðsluni ses. og Valdimar
Bjarnason rekstrarráðgjafi hjá Búnaðarsambandi
Suðurlands.

Búnaðarsamband Suðurlands þakkar samstarfsaðilum
fyrir ánægjulegt samstarf.

Sigurður Torfi Sigurðsson tekur við verðlaunum fyrir bestu viðskipta-
áætlunina úr hendi Nínu Pálsdóttur útibússtjóra Landsbankans.

Förgun á heyrúlluplasti
Samkvæmt lögum nr. 162/2002, með síðari breytingum, er innheimt sérstakt úrvinnslu-

gjald af heyrúlluplasti. Gjald þetta hefur verið innheimt frá 1. janúar 2004 og er 25 kr á hvert
kg af innfluttu plasti. Úrvinnslusjóður fer með framkvæmd laganna en reglugerð nr. 227/2003
fjallar nánar um framkvæmd þeirra. Gjaldinu er ætlað að standa undir kostnaði við meðhöndl-
un heyrúlluplasts og endurnýtingu eftir að það hefur þjónað upphaflegum tilgangi.  Úrvinnslu-
sjóður greiðir ákveðna upphæð fyrir hvert kg af plasti sem er safnað um leið og fyrir liggur
staðfesting á móttöku plastsins til endurnýtingar (eða urðunar). Endurgjald Úrvinnslusjóðs til
bænda og þjónustuaðila vegna heyrúlluplasts er skv. gjaldská sjóðsins hverju sinni. Fyrir plast
sem ráðstafað er til endurnýtingar innanlands sem erlendis eða til brennslu með orkunýtingu
eru nú greiddar 35 kr./kg. Fyrir plast sem ráðstafað er til urðunar eru greiddar 8 kr.

Á heimasíðu Úrvinnslusjóðs (www.urvinnslusjodur.is) er greint frá þremur meginleiðum
við söfnun og endurnýtingu. Þar má einnig nálgast nánari upplýsingar um þá skilmála sem
uppfylla þarf fyrir greiðslu.

Leið 1
Bændur ganga frá plastinu og koma því til endurnýtingar og fá fyrir það greiðslu frá

Úrvinnslusjóði. Margir bændur geta unnið saman auk þess sem búnaðarfélög og búnaðarsam-
bönd geta skipulagt söfnunina hvert á sínu svæði.

Leið 2
Á vegum sveitarfélaga safna verktakar árlega eða oftar plasti frá bændum líkt og gert er

sums staðar í dag. Úrvinnslusjóður greiðir verktaka þegar fyrir liggur að plastinu hefur verið
skilað til endurnýtingar.

Leið 3
Sveitarfélög reka söfnunarstöðvar þar sem tekið er við heyrúlluplasti frá bændum. Verk-

takar sækja plastið til söfnunarstöðva og flytja það til endurnýtingar að undangenginni
nauðsynlegri forvinnslu. Verktakar fá greitt frá Úrvinnslusjóði þegar fyrir liggur að plastinu
hefur verið skilað til endurnýtingar. Úrvinnslusjóður greiðir sveitarfélögum söfnunarstöðvar-
gjald fyrir veitta þjónustu á söfnunarstöðvum.

Ítarlegri umfjöllun er að finna í Acrobat skjalinu (pdf-skjal);
„ÚRVS-01-01 - Endurnýting rúllubaggaplasts — skilmálar fyrir bændur, þjónustuaðila og

ráðstöfunaraðila”  sem finna má á vefsíðu Úrvinnslusjóðs. Fyrir þá sem ekki hafa nettengingu
má nálgast skjalið á skrifstofu Búnaðarsambandsins.

Sveitarfélög ákveða lögum samkvæmt fyrirkomulag söfnunar á heimilis- og rekstrar-
úrgangi og er þeim málum sinnt með mismunandi hætti. Í sumum sveitarfélögum eru
starfræktar söfnunarstöðvar/gámasvæði en í öðrum eru það verktakar sem sækja sorp heim á
bæi með reglulegu millibili td. vikulega. Sveitarfélög munu væntanlega í framhaldi af þessum
skilmálum Úrvinnslusjóðs kynna bændum þær leiðir sem boðið verður uppá varðandi förgun
á heyrúlluplasti. 

Bændur einn eða fleiri saman geta eigi að síður sótt um að skila plasti beint til ráðstöfunar-
aðila. Þá þarf að semja við ráðstöfunaraðilann um hvaða gjald hann tekur fyrir ráðstöfun sem
getur verið brennsla, útflutningur eða urðun. Bóndinn greiðir ráðstöfunaraðilanum en fær
greiðsluna frá Úrvinnslusjóði. Velji bændur þessa leið virðist vænlegast að pakka plastinu með
þeim rúlluvélum og ferbaggavélum sem til þess henta og skila sjaldan, jafnvel á nokkurra ára
fresti.

Margt er enn óljóst varðandi framkvæmd enda viðfangsefnið í þróun. 
Að verulegu leyti byggt á grein eftir Ara Teitsson á www.bugardur.is.

Kúabændur athugið !
Kúabændur á Suðurlandi eru minntir á að aðalfundur LK

verður haldinn dagana 8. og 9. apríl næstkomandi á Hótel
Selfossi. Laugardagskvöldið 9. apríl verður haldin árshátið
kúabænda á Hótel Selfossi. Skráning á árshátíðina er hafin
hjá Bændsasamtökunum í síma 563-0300. Miðaverð er kr.
3.900. Kúabændur á Suðurlandi eru hvattir til að fjölmenna
og panta miða í tíma.

Stjórn Félags kúabænda á Suðurlandi
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Uppgjöri skýrsluhalds nautgriparæktarinnar fyrir árið
2004 er nú lokið og ljóst að afurðir hafa aldrei verið meiri.
Meðalafurðir eftir árskú á landinu öllu eru 5.229 kg eða 166
kg meiri en á árinu 2003. 

Hér á Suðurlandi varð ákaflega hagstæð afurðaþróun en
afurðir standa í 5.418 kg eftir árskú og hafa þær aukist milli
ára um 208 kg. Mestar afurðir í einni sýslu eru í A-Skafta-
fellssýslu þar sem kýrnar mjólka 5.595 kg að meðaltali en
skammt undan er Rangárvallasýsla með 5.585 kg að
meðaltali. Í Árnessýslu eru meðalafurðir 5.415 kg eftir árskú
og 4.811 kg í V-Skaft.

Ef litið er til einstakra félaga á svæðinu voru afurðir mest-
ar í Nrf. Djúpárhrepps eða 6.206 kg eftir árskú að meðaltali.
Þess verður þó að geta að þar eru einungis tvö bú eftir með
98,1 árskýr. Næstir í röðinni eru A-Landeyingar þar sem
afurðaaukningin hefur verið með ólíkindum undanfarin ár.
Félagið telur 16 bú með 506,4 árskýr sem skila að meðaltali
6.039 kg. Skammt undan er Nrf. Búbót í Ásahreppi en þar
mjólkuðu 83,7 árskýr 5.973 kg að meðaltali. Fjórða hæsta
félagið er síðan efsta félag Árnesinga, Nrf. Skeiða þar sem
666,3 árskýr mjólkuðu 5.683 kg að meðaltali.

Á árinu skiluðu alls 236 bú skýrslum með 87% mjólkur-
innleggsins. Skýrslufærðar kýr voru 10.275 og fjöldi árskúa
7.294,8 sem er 8,5 árskúm færra en árið áður. Bústærð held-
ur áfram að vaxa og var meðalskýrslubúið með 31,9 árskýr
samanborið við 30,5 árið áður. Meðalinnlegg á bú var
143.772 lítrar eða 148.085 kg mjólkur. Meðalinnlegg á
skýrslubú var 162.751 kg sem er 14.376 kg meira en árið
áður. Inn í tölum um meðalinnlegg eru aðeins bú með inn-
legg allt árið.

Alls náðu þrjú bú meiri afurðum 7.000 kg mjólkur eftir
árskú og 35 bú til viðbótar voru yfir 6.000 kg mjólkur eftir
árskú.

Hlutfall dauðfæddra kálfa eykst enn og er komið upp í
14,6% eða 1,7 prósentustigum meira en árið 2003. Ásetn-
ingur kálfa jókst, einkum til kjötframleiðslu.

Stóra-Hildisey 2 er afurðahæsta búið
Bú Jóhanns og Hildar í Stóru-Hildisey 2 í A-Landeyjum

er afurðahæsta kúabú Suðurlands og landsins alls 2004 þó
ekki hafi Íslandsmetið glæsilega frá í fyrra fallið að þessu
sinni ef rætt er um kg mjólkur. Kýrnar í Stóru-Hildisey
mjólkuðu 7.376 kg að meðaltali. Hins vegar er um að ræða
met í kg mjólkurfitu og —próteins (MFP) eða 556 kg MFP
að meðaltali sem er 8 kg meira en árið 2003. Þetta er þriðja
árið í röð sem kýrnar í Stóru-Hildisey 2 mjólka mest allra
kúa á Suðurlandi og fremst í flokki kúa þar er Gláma 913
sem mjólkaði meira á s.l. ári en dæmi eru um hérlendis.

Í öðru sæti er bú þeirra Berthu og Jóns í Miðhjáleigu sem
sömuleiðis er í A-Landeyjum. Þar mjólkuðu kýrnar 7.135 kg
mjólkur og 538 kg MFP. Þar leiðir hópinn hin mikla
afurðakýr Áma 020, Skutsdóttir 91026, sem setti Íslandsmet
í kg MFP 2003 og heldur því enn. Á þessum búum er því um
hvern methafann á fætur öðrum að ræða.

Í þriðja og fjórða sæti koma svo tvö bú í viðbót í A-
Landeyjum. Þetta eru bú þeirra Axels og Silju í Hólmum og
Hlyns og Guðlaugar á Voðmúlastöðum. Kýrnar í Hólmum
mjólkuðu 6.822 kg mjólkur og 512 kg MFP en á
Voðmúlastöðum fóru kýrnar í 6.698 kg og 506 kg MFP.

Fimmta í röð er svo félagsbúið í Saurbæ í Holtum með
6.392 kg mjólkur en þar eru kýrnar háar í efnum og ná 503
kg MFP.

Í sjötta sæti kemur svo bú þeirra Eggerts og Páls á
Kirkjulæk í Fljótshlíð sem reyndar næstefst í kg mjólkur
talið með 7.183 kg mjólkur en hins vegar mjólka kýrnar þar
á bæ 501 kg MFP og raðast því í sjötta sæti. 

Annars er listinn yfir afurðahæstu bú á Suðurlandi 2004
þannig (raðað eftir kg MFP):

Nafn og bú Kg mjólk                       Kg verðefna 

(MFP)

Jóhann og Hildur Stóru-Hildisey 2 7.376 556
Bertha og Jón Miðhjáleigu 7.135 538
Axel og Silja Hólmum 6.822 512
Hlynur og Guðlaug Voðmúlastöðum 6.698 506
Félagsbúið Saurbæ  6.392 503
Eggert og Páll Kirkjulæk 7.183 501
Ragnar og Magnús Birtingaholti 6.504 501
Félagsbúið Selalæk 6.534 497
Daníel Magnússon Akbraut 6.980 495
Félagsbúið Efri-Brúnavöllum 6.469 495
Erna Árfells Berjanesi 6.315 495
Einar og Elín Egilsstaðakoti 6.682 491

Listinn er hins vegar þannig ef raðað er eftir kg mjólkur:

Nafn og bú Kg mjólk                      Kg verðefna 

(MFP)

Jóhann og Hildur Stóru-Hildisey 2 7.376 556
Eggert og Páll Kirkjulæk 7.183 501
Bertha og Jón Miðhjáleigu 7.135 538
Daníel Magnússon Akbraut 6.980 495
Axel og Silja Hólmum 6.822 512
Hlynur og Guðlaug Voðmúlastöðum 6.698 506
Einar og Elín Egilsstaðakoti 6.682 491
Félagsbúið Guðnastöðum 6.584 476
Félagsbúið Selalæk 6.534 497
Ragnar og Magnús Birtingaholti 6.504 501
Félagsbúið Efri-Brúnavöllum 6.469 495
Þórunn og Samúel Bryðjuholti 6.472 473

Stórglæislegt Íslandsmet hjá Glámu 913 í 
Stóru-Hildisey 2
Gláma 913 í Stóru-Hildisey 2 í A-Landeyjum er

afurðahæsta kýr landsins á árinu 2004. Hún mjólkaði 12.762
kg sem er nýtt og stórglæsilegt Íslandsmet. Þannig á bú
þeirra Jóhanns og Hildar nú bæði Íslandsmetið í meðal-
afurðum og afurðum einstakra kúa auk þess að eiga tvær af
kúm landsins sem rofið hafa 12 þús. kg múrinn. 

Gláma er fædd í mars 1999 í Teigi í Fljótshlíð, dóttir
Krossa 91032 og móðurfaðir hennar er Belgur 84036. Í Teigi
bar hún sínum fyrsta kálfi 26. september 2001. Á s.l. ári bar
hún tvisvar sinnum, 12. janúar og aftur 13. desember og átti
í bæði skiptin kvígur, fyrst undan Dúra 96023 og síðan
undan Stíg 97010. Það má því með sanni segja að
afurðahæstu kýrnar í Stóru-Hildisey 2 séu frjósamar en
mörgum er í fersku minni að Skræpa 252, sem var fyrst
sunnlenskra kúa til að mjólka yfir 12 þús. kg á einu
almanaksári, átti tvisvar sinnum tvo kálfa. 

Gláma sem nú er á sínu fjórða mjólkurskeiði fór hæst í
52,4 kg í febrúar og var í desember í 49,9 kg. Nú í janúar
hefur hún farið hæst í 58 kg en er að meðaltali í 54 kg síðustu
3 vikur. Það munar um minna í tankinn þegar ein kýr skilar
orðið yfir 1.500 kg á mánuði. Afurðir Glámu s.l. ár eru að

Afurðir aldrei meiri en á síðasta ári
meðaltali rétt tæp 40 kg á dag að teknu tilliti til lengdar geld-
stöðu. Hjá mörgum kúm þykja það vel ásættanlegar afurðir
sem hæsta dagsnyt.

Röð afurðahæstu kúa á Suðurlandi er eftirfarandi:
Kýr sem mjólkuðu 750 kg MFP eða meira. Raðað eftir

magni mjólkurfitu og próteins (MFP). 
Nafn og bú Faðir Mjólk, kg.    MFP, kg. 

1. Gláma 913 Stóru-Hildisey 2 Krossi 91032 12.762 918 
2. Svört 059 Voðmúlastöðum Kani 97160 10.008 889 
3. Smella 331 Stóru-Hildisey 2 Smellur 92028 10.731 810 
4. Skrauta 015 Miðhjáleigu Tuddi 90023 9.370 797 
5. Áma 020 Miðhjáleigu Skutur 91026 10.205 796 
6. Hetta 248 Þrándarholti 99999 9.176 790 
7. 307 Hólmum 99999 10.185 765 
8. Örtröð 719 Læk, Hraung. Hutmann 95788 8.203 759 
9. Sigrún 063 Krossi Óli 88002 9.519 757 
10. Sóley 482 Ólafsvöllum 99999 8.357 756 
11. 575 Bjólu Krossi 91032 10.167 752 
12. Skonsa 311 Skeiðháholti Nári 97026 8.788 750

Kýr sem mjólkuðu 10.000 kg mjólkur eða meira. Raðað
eftir mjólkurmagni.
Nafn og bú Faðir Mjólk, kg.   MFP, kg. 

1. Gláma 913 Stóru-Hildisey 2 Krossi 91032 12.762 918 
2. Smella 331 Stóru-Hildisey 2 Smellur 92028 10.731 810 

3. Ronja 444 Helluvaði Fantur 96789 10.719 739 
4. Ljósbrá 355 Spóastöðum 99999 10.672 670 
5. Fjöl 364 Raftholti Lurkur 95774 10.368 635 
6. Áma 020 Miðhjáleigu Skutur 91026 10.205 796 
7. Lind 338 Stóru-Hildisey 2 Tjakkur 92022 10.190 707 
8. 307 Hólmum 99999 10.185 765 
9. 575 Bjólu Krossi 91032 10.167 752 
10. 610 Bjólu Gassi 98788 10.094 747 
11. Dolla 486 Selalæk Hljómur 91012 10.029 694 
12. Týra 288 Egilsstaðakoti Randver 97029 10.010 744 
13. Svört 059 Voðmúlastöðum Kani 97160 10.008 889

Afurðaskýrslur nautgriparæktarfélaganna ásamt listum
yfir afurðahæstu búin og kýrnar eru komnar hér á vefinn en
frekari grein verður
síðan gerð fyrir
niðurstöðum skýrslu-
haldsins á aðal-
fundum nautgripa-
ræktarfélaganna á
komandi vikum.

Kvígusæðingar

Til þess að ná sem mestum framförum í ræktun kúa-
stofnsins eru menn hvattir til þess að láta sæða kvígurnar
sínar frekar en að halda þeim undir heimanaut. Það er meiri
vitneskja um gæði sæðinganautanna og því líkur á að
kvígukálfur undan sæðinganauti verði betri kýr en kálfur
undan heimanauti. Það er ekkert að því að sæða kvígu með
reyndu nauti sem gefur einhverja eiginleika sem má bæta í
móðurætt kvígunnar. Sæðingarnar eru skráðar og þar af
leiðandi er meiri vissa um væntanlegan burðardag kvígu sem
er sædd. Undirbúningur undir burðinn getur því verið
markvissari. Þá hefur komið í ljós að meiri hætta er á að
kálfar undan heimanauti fæðist dauðir.

Af einhverjum ástæðum telja margir meira fyrir því haft
að láta sæða kvígurnar, en að hafa naut í þeim, þó að þeim
sé illa við að hafa ógelt naut í fjósinu.

Með góðri skipulagningu er hægt að gera kvígusæðingar-
nar sér auðveldar. 

Það er mikilvægt að kvígur sem eiga að festa fang séu í
góðu eldi. Á því verður stundum misbrestur þar sem kvígur
hafa gengið úti langt fram á haust. Það eru dæmi þess að
kvígur sem hafa sést beiða síðla sumars og snemma hausts
hafi verið í svo mikilli aflagningu að þær hafi verið hættar
að beiða og eggjastokkarnir orðnir óvirkir þegar þær eru
teknar inn. Oftast er því um að kenna að þær eru orðnar
ormaveikar á útibeitinni. Það getur því verið ærin ástæða til
þess að gefa öllum kvígum ormalyf þegar þær eru teknar inn.

Ekki eiga að vera vandkvæði á því að sjá kvígur á
lausagöngu beiða ef þær eru í stíu í fjósinu þar sem mjaltir
og gegningar fara fram. Þá þarf aðeins að handsama kvígu-
na og panta sæðingu.

Þar sem kvígurnar eru í afhýsi eða sérsöku húsi getur
verið skynsamlegt að láta samstilla nokkrar kvígur í einu. Þá
eru kvígurnar sæddar á fyrirfram ákveðnum tíma,  auðvelt
verður að fylgjast með uppbeiðslum og hægt er að láta

fangskoða kvígurnar áður en tvö gangmál eru liðin frá
sæðingu.

Það er mikilvægt að vanda til samstillingarinnar. Ég
viðhef ákveðin vinnubrögð sem ég tel vera góð.

Það er í lagi að fara að sæða eðlilega þroskaðar kvígur
þegar þær eru orðnar 15 mánaða og er æskilegt að búið sé að
sæða kvígurnar þegar þær eru orðnar 20 mánaða. Úr því er
hætta á að þær  fari að fitna og þá getur orðið erfitt að fá í
þær tíma. Það kostar að ala kýr sem ekki mjólka svo það er
eðlilegt að stefna að því að sem flestar kvígur séu bornar
yngri en 30 mánaða.

Ég byrja á því að skoða kvíguhópinn sem er orðið
tímabært að sæða. Ég athuga stöðu eggjastokkanna og
fangskoða um leið. Í framhaldi af því ákveð ég hvort ég
sprauta kvíguna með fyrri samstillingsprautu. Ég læt ekki
sæða kvígurnar eftir fyrri sprautuna, en kem aftur eftir 11 til
13 daga. Þá athuga ég eggjastokkana aftur og sprauta aðeins
þær kvígur sem ég er viss um að séu með virka eggjastokka.
Kvígurnar eru sæddar tvisvar eftir 72 klst. (3 daga) og aftur
efir 96 klst. (4 daga). Ég læt fóðra kvígurnar með góðu kúa-
heyi á þessu tímabili.

Eftir 5-6 vikur er hægt að fangskoða kvígurnar og þá
getur verið gott að samstilla næsta kvíguhóp og þær kvígur
sem af einhverjum ástæðum var hætt við að samstilla í fyrra
skiptið.

Það er mikilvægt að forðast átök og stress þegar kvígur
eru sæddar. Það er líklegt að hræddar og stressaðar kvígur
haldi ver en kvígur sem eru rólegar. Þess vegna skiptir máli
hvort kvígurnar eru vanar því að gengið sé innan um þær.
Það er góður siður að spekja kvígurnar og þukla undir þær
til þess að finna út hvort þær eru sognar. Sæðingamaðurinn
á ekki að þurfa að bíða eftir því að kvígurnar sem á að sæða
séu handsamaðar og alls ekki að þurfa að slást við kvígurnar. 

Þorsteinn Ólafsson.
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