Kúafóður í sérflokki
Gott leiðir af góðu
Þegar uppruni matvæla eins og t.d. mjólkur og osta er
skoðaður skiptir velferð og fóðrun dýranna sem gefa
afurðirnar afar miklu máli.
Næring dýranna leggur grunn að heilbrigði þeirra og
leggur um leið grunninn að hollum afurðum þeirra.

GOTT LEIÐIR …AF GÓÐU
Hágæða fiskimjöl

Fóðurverksmiðjan Bústólpi sérhæfir sig í framleiðslu
hágæðafóðurs fyrir mjólkurkýr. Við val hráefna er þess
gætt að fóðrið stuðli að heilbrigði og sem bestum
afurðum kúnna.

Lífrænt Selen

Réttu vítamínin og steinefnin
Gæða hráefni

Hágæða fiskimjöl

Gott bragð

Sem aðal próteingjafa er notað hágæða fiskimjöl,
aðallega af kolmunna. Með þessu er tryggt að kýrin fái
prótein af bestu gæðum og fiskimjölinu fylgja einnig
hinar hollu omega fitusýrur sem fylgja yfir í afurðir
kúnna. Það er því engin tilviljun að íslenska mjólkin er
afburða góð í samanburði við mjólk margra af
nágrannalöndum okkar. Fiskimjöl er ekki notað í
kúafóður annars staðar í Evrópu.
Lífrænt Selen og sérsniðin vítamin og steinefni
Fóður Bústólpa er samsett með tilliti til veðráttu og
landgæða hér ásamt því að vera sérsniðið að þörfum
íslenska kúastofnsins. Lífræna selenið tryggir auk þess
betri nýtingu gripanna á öðrum snefilefnum.

Bústólpi ehf.
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Bústólpi ehf.
Framleiðsla á kjarnfóðri
Framleiðsla á kjarnfóðri í verksmiðju Bústólpa er í raun
hátækni matvælavinnsla. Hráefnin, mismunandi
korntegundir, eru fyrst möluð. Síðan fer fram blöndun
eftir uppskrift. Blandan er því næst hitameðhöndluð með
“leifturhitun” sem tryggir best varðveislu
næringarefnanna. Að því loknu er fóðrið kögglað og kælt
niður. Allt vinnsluferlið er lokað og stýrt af vinnslutölvu
Bústólpi starfrækir fóðurverksmiðju á Akureyri ásamt því
að reka verslun með vörur sem tengjast landbúnaði.
Aðal framleiðsluvörur fyrirtækisins eru kjarnfóður fyrir
húsdýr í landbúnaði, en auk þess er rekin verslun og
þjónusta fyrir bændur.
Starfssvæði félagsins er allt norður- og austurland.
Heildarvelta á síðasta ári nam rúmum 1,6 milljörðum
króna og hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár.
Hjá Bústólpa eru framleidd á milli 10 og 11 þúsund tonn
af kjarnfóðri árlega og auk þess selur félagið 3 til 4
þúsund tonn af hráefnum til annarra aðila.
Framleiðsla Bústólpa er vöktuð með virku gæðakerfi á
öllum stigum allt frá vali hráefna til afhendingar fóðurs til
bænda

Bústólpa er annt um íslenskan
landbúnað og íslenskt samfélag

Mölun á korni

Blöndun hráefna

Hitameðhöndlun

Kögglun

Kæling

Geymslusíló

Fóðurbíll eða sekkjun

sem les uppskrift viðkomandi fóðurs
og blandar og vinnur efnin
samkvæmt því. Að vinnslu lokinni er
fóðrinu komið fyrir í geymslusílóum
og það síðan keyrt til bænda með
sérútbúnum tankbílum eða pakkað í
minni pakkningar.

Þjónusta við bændur
Auk þess að framleiða kjarnfóður
fyrir landbúnaðinn býður Bústólpi
bændum víðtæka þjónustu:
Sala á rekstrarvörum
Bústólpi selur allar helstu
rekstrarvörur sem bændur þurfa eins
og áburð, fræ, girðingarefni,
þvottaefni, og fleira.
DeLaval
Bústólpi er umboðs- og þjónustuaðili
fyrir DeLaval mjaltabúnað
Fóðursíló
Bústólpi leggur tryggum
viðskiptavinum sínum til fóðursíló til
afnota.

