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Hauststörfin
í sauðfjárrækt 
2005 

Nú styttist í að hauststörfin í sauðfjárrækt á
vegum Búnaðarsambands Suðurlands fari af
stað. Fyrirkomulag hauststarfanna verður með
svipuðu sniði og undanfarin ár, áhersla verður
lögð á lambaskoðanir. Ekki er búið að ganga
endanlega frá dagskrá sýningarhaldsins en
hún verður birt í næsta fréttabréfi sem kemur
út í byrjun september. 

Gimbraskoðanir:
Boðið verður upp á gimbraskoðanir líkt og
undanfarin ár. Gert er ráð fyrir að framkvæma
þær samhliða hrútasýningum eins og hægt
verður að koma fyrir. Reynt verður að skipu-
leggja þær skoðanir sem verða ekki á hrúta-
sýningatímabilinu þannig að skoðunarmaður
verði á ákveðnum svæðum á ákveðnum
dögum. Mikilvægt er að panta gimbraskoðanir
og afkvæmarannsóknir hrúta hið fyrsta til að
hægt sé að skipuleggja og jafnframt anna
öllum pöntunum á þeim tíma sem hentar
öllum. Ef pöntun er gerð með mjög stuttum
fyrirvara má búast við að ekki verði hægt að
sinna henni.
Æskilegt er að láta ómskoða fyrr en seinna
og velja ásetning áður en haustbötun hefst.
Með því móti er verið að velja  bráðþroskuð-
ustu einstaklingana til ásetnings. Einnig er þá
hægt að láta vænstu lömbin strax í slátrun en
bata þau lömb sem þurfa á því að halda.
Hrútlömb þola betur bötun en gimbrarnar en
þeim er hættara við fitusöfnun.

Afkvæmarannsóknir:
Boðið verður upp á afkvæmarannsóknir hrúta
líkt og undanfarin haust. Frumskilyrði þess að
afkvæmarannsóknir séu unnar á einstökum
búum er að þau séu í skýrsluhaldi og hafi
skilað inn vorbók fyrir síðast liðiðvor.
Framkvæmd afkvæmarannsókna verður með
líkum hætti og verið hefur, þ.e. gerð er krafa
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um að a.m.k. 8 lömb, eingöngu gimbrar eða
eingöngu hrútar, séu ómmæld og stiguð
undan hverjum hrút og kjötmatsupplýsingar
um a.m.k. 10 lömb liggi fyrir. Framleiðnisjóður
styrkir tvo flokka afkvæmarannsókna, þ.e. þar
sem eru 5-7 hrútar í afkvæmarannsókn eru
greiddar 5.000 kr, en þar sem eru 8 hrútar
eða fleiri eru greiddar 10.000 kr. Rukkað er
inn fyrir ómmælingarnar en styrkurinn mun
koma til lækkunar en þó með því skilyrði að öll
gögn til að ljúka uppgjöri afkvæmarannsóknar-
innar komist til Búnaðarsambandsins fyrir 9.
desember. Hægt er að gera upp rannsókn
þar sem ekki nást 5 hrútar í rannsókn en þá
kemur enginn styrkur til lækkunar. Einnig
getur bóndi látið gera upp svokallaða „minni
af-kvæmarannsókn“ en þá eru einungis
notaðar sláturupplýsingar og þarf bóndinn að
koma sláturupplýsingunum til Búnaðarsam-
bandsins fyrir 9. desember. 

Pantanir:
Pantanir á gimbra- og afkvæmarannsóknum
þurfa að berast sem fyrst til að aðvelda skipu-
lag hauststarfana en í allra síðasta lagi 23.
september.
Móttaka á pöntunum og nánari upplýsingar
veita sauðfjárræktarráðunautar Búnaðarsam-
bandsins í símum: 487 4818 og 480 1819
eða á netföng.
Fanney Ólöf Lárusdóttir fol@bssl.is og
Berglind Guðgeirsdóttir berglind@bssl.is

Vorbókarskil sauðfjárskýsrsluhalds
Skil á vorbók er valfrjálst en þeir sem ætla að
skila inn vorbók þurfa að gera það fyrir ágúst-
lok.

Sauðfjárræktarráðunautar Bssl
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Heyfengur 
sumarsins

Fyrstu 230 hirðingarsýni af heyfeng sumarsins frá sunn-
lenskum bændum hafa nú verið send til viðkomandi. Um er að
ræða hirðingasýni af 1. slætti sem tekin eru á tímabilinu frá 4.
júní til 13. júlí en meginþorri sýnanna er frá 16. til 23. júní
annars vegar og frá 4. til 13. júlí hins vegar.
Ef litið er á meðaltalstölur koma í ljós niðurstöðurnar sem birtar
eru í töflu 1. Til viðmiðunar eru tölur úr fyrstu 565 sýnum frá
árinu 2004, nær eingöngu tölur úr 1. slætti.

Niðurstöðurnar benda til að víðast hvar hafi orkugildi heyjanna
verið komið niður fyrir 0,8 FEm í kg þurrefnis um mánaða-
mótin júní/júlí en það er um viku seinna en sumrin 2003 og
2004. Einnig er meira áberandi en áður að heildarprótein í
heyi er alla jafna heldur lægra en síðustu tvö sumur eða rétt
um 154 g í kg þe. Þurrefni heyjanna er um 51% að meðaltali
eða heldur lægra en á síðasta ári. Steinefnatölur eru mjög
svipaðar og síðasta sumar, Calsíum (Ca) mælist 3,2 g/kg
þurrefnis bæði árin, Fosfórinn (P) 3,1. Magnesíum (Mg) er
eins milli ára, 1,9 g/kg þurrefnis og Kalí (K) er upp á 19 g/kg
þurrefnis en árið 2004 var Kalítalan 18 g/kg þurrefnis. Ca/P
hlutfallið er því miður oft á tíðum nokkuð skakkt, þ.e. Fosfórinn
mælist hærri en Calsíum sem er bagalegt. Ca/P hlutfallið vill
maður helst sjá a.m.k. 1,5:1 og eina ráðið til að rétta það hlut-
fall er kölkun túna og akra t.d. með skeljasandi.
Ef litið er á þróunina í orkugildi eftir sláttutíma miðað við árið
2005 kemur fram þróun sem sjá má í mynd 1. Athugið að Y-
ásinn nær frá 0,6-0,95 FEm.

Mynd 1. Þróun orkugildis eftir sláttutíma
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Tilboð óskast í
greiðslumark sauðfjár

Tilboð óskast í 78 ærgilda greiðslumark í sauðfé til nýtingar frá
1. janúar 2006.  Seljandi áskilur sér rétt til að taka hvaða
tilboði sem er eða hafna öllum.
Tilboð sendist Búnaðarsambandi Suðurlands í síðasta lagi 9.
september nk., merkt: Sauðfjárkvóti  78 eða í tölvupósti til
rs@bssl.is

[

Ljóst er að orkugildið fellur nokkuð eftir því sem líður á sláttu-
tímann og um mánaðarmótin júní/júlí er orkugildið komið niður
í 0,8 FEm/kg þe.að jafnaði. Eftir fyrstu daga í júlí virðist ljóst
að hey slegin eftir þann tíma ná ekki þeim gæðum sem gera
verður kröfur um fyrir hámjólka kýr.

Mynd 2. Þróun heildarpróteins eftir sláttutíma

Eftirtektarvert er að fyrstu hirðingarsýnin sem eru tekin í 1. viku
júní hafa yfirleitt nokkuð góð orkugildi en aftur á móti lág
próteingildi. Líklegasta skýringin er sú að áburðaráhrif koma
illa fram á þessum tíma þar sem kalt og þurrt var hér sunnan-
lands lengi framan af og því léleg upptaka áburðarefna. Strax
upp úr miðjum júní eru tölurnar orðnar ágætar en eins og
orkan falla próteingildin nokkuð eftir mánaðarmótin þegar líður
á sprettuferilinn.
Eins og áður er sagt þá eru þessar fyrstu tölur eingöngu úr
1.slætti og þá einkum af fóðri sem tekið var í júnímánuði.
Líklegt má telja að eftir því sem fleiri niðurstöður berast verði
gæðin breytilegri og því líklegt að heildarheyfengur sunn-
lenskra kúabænda verði breytilegri að gæðum en síðustu ár.

Runólfur Sigursveinsson
Jóhannes Hr. Símonarson

Tafla 1. Fjöldi sýna, þurrefni, orka og prótein

2005 2004
Fjöldi sýna 230 565
Þurrefni % 51 56
Orkugildi (FEm/kg þe.) 0,82 0,82
Heildarprótein, g/kg þe. 154 163
AAT, g/kg þe. 71 73
PBV, g/kg þe. 37 30
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Nýir hrútar á
sauðfjársæðingastöðvarnar

Ákveðið hefur verið að kaupa eftirtalda hrúta á
sauðfjársæðingastöðvarnar fyrir haustið. Ekki hefur verið
ákveðið hvernig sæðingastöðvarnar skipta hrútunum á milli sín.

Tígull (Blesason) er forystuhrútur frá Smáhömrum í
Strandasýslu. Tígull er eins og sjá má að myndinni hér til
hliðar, svartkápóttur og hyrndur.

Móri frá Bræðrabrekku í Strandasýslu (fæddur á Heydalsá I).
Móri er að sjálfsögðu mórauður, auk þess kollóttur.

Keyptir verða þrír hrútar frá því mikla afurðabúi Bergstöðum á
Vatnsnesi, V.-Húnavatnssýslu: Á myndinni eru þeir allir saman.
Frá vinstri kemur fyrstur Lási (Lóðason). Lási er hvítur, hyrnd-
ur. Næstur er Busi (sonarsonur Lóða). Busi er einnig hvítur
hyrndur. Busi er bjartastur og krapphyrndastur af
Bergstaðahrútunum. Þriðji er Lundi (Lekason). Lundi er
sömuleiðis hvítur, hyrndur með áberandi geira í horni og með
lengstu hornin af þeim Bergstaðahrútum. Lundi er gulur í
hnakka og dindli. 

Tilboð óskast í
greiðslumark sauðfjár

Tilboð óskast í 50 ærgilda greiðslumark í sauðfé. Tilboðin skal
senda inn fyrir 10. september 2005 til Búnaðarsamband
Suðurlands, Klausturvegi 2, 880 KIRKJUBÆJARKLAUSTRI,
merkt: Sauðfjárkvóti 50.
Greiðslumark þetta nýtist frá áramótum 2005/2006. Seljandi
áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 
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Myndataka á kúm
2005

Undanfarin ár hefur verið venja að halda myndasýningu á þeim
kúm sem hæst dæmast í kúaskoðun annað hvert ár og veita
þeim viðurkenningar. Ætlunin er að gera það einnig veturinn
2005/2006. Að þessu sinni eru það kýr fæddar 2000 og 2001
sem koma til álita.
Mikill tími og vinna fer í myndatökur á þeim kúm sem til greina
koma og því viljum fara þess á leit við þá kúabændur sem hafa
aðgang að stafrænni myndavél(um) að mynda sínar kýr og
senda okkur á netfangið mundi@bssl.is. Þeir sem geta tekið
myndir af sínum kúm eru einnig vinsamlegast beðnir að láta
okkur vita þannig að við förum ekki að gera okkur ferð að
nauðsynjalausu. Þetta sparar okkur mikinn tíma, fyrirhöfn og
fjármuni.
Við myndatöku á kúm þurfa þær að standa kyrrar og vel
þannig að júgur- og spenagerð sjáist sem best. Einnig er gott
ef þær fylla sem best út í rammann, þ.e. að þær nái sem næst
jaðri myndanna. Best er að kýrnar horfi beint fram en einnig er
í lagi að þær séu á beit.

Lista yfir þær kýr sem óskað er eftir myndum af er að finna á
heimasíðu okkar, www.bssl.is, en einnig er hægt að hafa sam-
band við okkur í síma og fá upplýsingar um hvaða kýr er að
ræða.

Búnaðarsamband Suðurlands - nautgriparæktin

Forystuhrúturinn Tígull frá Smáhömrum. Móri frá Bræðrabrekku.

Lubbi (Túlason) er frá Breiðabólstað á Fellsströnd, Dalasýslu.
Lubbi er heilhyrndur (smástýfður), hvítur með brúsk í enni.
Svartur blettur á vinstra eyra.

Lubbi (til hægri), hér ásamt Busa frá Bergstöðum.

Frá vinstri: Lási, Busi og Lundi frá Bergstöðum á Vatnsnesi.
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